
1 

 

CNL-102 

    
    
    

चयिनत नपेाली चयिनत नपेाली चयिनत नपेाली चयिनत नपेाली कथाकथाकथाकथा    
(Selected Nepali short story) 

 
 
    
    

    
    
    
    
    

उ राख ड मु  िव िव ालयउ राख ड मु  िव िव ालयउ राख ड मु  िव िव ालयउ राख ड मु  िव िव ालय    
मानिवक  िव ाशाखामानिवक  िव ाशाखामानिवक  िव ाशाखामानिवक  िव ाशाखा    

फो न.ं 05946-261122, 261123 
टोल  नं. 18001804025 
ई-मेल info@uou.ac.in 

http://uou.ac.in 

    



2 

 

अ ययन पअ ययन पअ ययन पअ ययन प रषद्रषद्रषद्रषद ्   
    

ोफेसर एच. पी. शु ल 
िनदेशक, मानिवक  िव ाशाखा 
उ राख ड मु  िव िव ालय 

डा राकेश च  रायल 
एसोिसयट ोफेसर 
प का रता एव ंमीिडया अ ययन 
िव ाशाखा, 
उ राख ड मु  िव िव ालय 

ोफेसर दवाकर धान 
िवभाग मुख, भारतीय भाषा िवभाग  
काशी िह द ूिव िव ालय, बनारस 

डा. राजकुमार छे ी 
सहायक-अ यापक,नेपाली िवभाग 
दा जिलङ सरकारी महािव ालय, 
दा जिलङ, पि म ब गाल 

िवषयव त ुिवशषेिवषयव त ुिवशषेिवषयव त ुिवशषेिवषयव त ुिवशषे     
डा. खगने शमा 

गुवाहाटी िव िव ालय    
पा म सयंोजनपा म सयंोजनपा म सयंोजनपा म सयंोजन    
डा राकेश च  रायल 
एसोिसयट ोफेसर 

प का रता एवं मीिडया अ ययन िव ाशाखा, 
उ राख ड मु  िव िव ालय 

एकाइ लखेकएकाइ लखेकएकाइ लखेकएकाइ लखेक    
परालको आगो-गु साद मैनाली डा. राजकुमार छे ी, ा यापक, ातको र नेपाली 

िवभाग 
दा जिलङ सरकारी महािव ालय,  

श -ुिवशे र साद कोइराला डा.टेकनारायण उपा याय, ा यापक, नेपाली िवभाग, 
बीबीएस कलेज, िशलङ,मेघालय 

माछाको मोल-िशवकुमार राई डा. राजकुमार छे ी, ा यापक, ातको र नेपाली 
िवभाग,दा जिलङ सरकारी महािव ालय, 

रातभ र री च यो-इ बहादरु 
राई 

डा. उदय छे ी, ा यापक, नेपाली िवभाग,नरबहादरु 
छे ी सरकारी महािव ालय, गा तोक,िस म 

दशा तर-वी मवीर थापा डा.टेकनारायण उपा याय, ा यापक, नेपाली 
िवभाग,बीबीएस कलेज, िशलङ,मेघालय 

कत - लीलबहाडुर ी तीथराज फएँल, ा यापक, नेपाली िवभाग, 
केिबआरडी कलेज,ओराङ,एसम 
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झोला- कृ ण घराबासी कृणिवसाल पौ ाल, ा यापक, नेपाली िवभाग,पाटन 
य पस, लिलतपुर,काठमाडौ,ँ नेपाल 

भा य-सुधा ि पाठी कृणिवसाल पौ ाल, ा यापक, नेपाली िवभाग,पाटन 
य पस, लिलतपुर,काठमाडौ,ँ नेपाल 

 

    
पा म स पादनपा म स पादनपा म स पादनपा म स पादन    

    

डा.खगने शमा    
  

काशन वष काशन वष काशन वष काशन वष ––––    अ टोबर अ टोबर अ टोबर अ टोबर 2021    
किपराइटकिपराइटकिपराइटकिपराइट----    उ राख ड मु  िव िव ालय 
सं करणसं करणसं करणसं करण- पिहलो 

काशककाशककाशककाशक----  कुलपित, उ राख ड मु  िव िव ालय, ह दवानी-263139(नैिनताल)।  
(यो साम ीको कुनै पिन अंश उ राख ड मु  िव िव ालयको िलिखत अनुमितिबना कुनै पिन पमा 
अथवा िमिमयो ाफ  एवम् च मु ण ारा वा अ य उपायले पुनः तुत गन अनुमित छैन।)    
    
    

अनु मअनु मअनु मअनु म    
    

एकाइ सं या एकाइको नाम पृ  स या 
01 परालको आगो-गु साद मनैाली 01 
02 श -ुिवशे र साद कोइराला  
03 माछाको मोल-िशवकुमार राई  
04 रातभ र री च यो-इ बहादरु राई  
05 दशा तर-वी मवीर थापा  
06 कत - लीलबहाडुर ी  
07 झोला- कृ ण घराबासी  
08 भा य-सुधा ि पाठी  
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एकाइ १ 

परालको आगो 
एकाइको संरचना 

१- ��तावना 
२- उ��ेय 
३- कथाकार गु��साद मैनालीको प$रचय 
४- कथाकार गु��साद मैनालीको कथागत �वृि( 
५- िविभ+न कोणबाट परालको आगो कथाको िव/ेषण 
६-  िन2कष3 

७-  श6दाथ3 

८- अ9यास 

९- स+दभ3साम;ी 

 
----------------------------------------------------------------------------- 

१. ��तावना 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 गु��साद मैनाली नेपाली कथा सािह�यका िशखर �यि��व एवं मौिलक कथालेखनका जनक ह न्। उनको 

एउटै कथासङ्'ह �कािशत भए तापिन �यो ऐितहािसक छ। उनी मु,य -पमा मौिलक सामािजक तथा आदश/वादी 

कथाकारका -पमा प0रिचत छन।् �2तुत अ4ययनमा ग�ु�साद मैनालीको सामा5य प0रचय, �विृ8, कथाका0रता, 

योगदान आिद  र  उनको �िश9 कथा परालको आगो कथाको िविभ5न कोणबाट िव<ेषण ग0रएको छ। 

परालको आगो एउटा �िश9 सामािजक यथाथ/वादी कथा हो। यसले 'ामीण प0रवेशका साथै पा0रवा0रक मह�व  

र िवशेष गरी लो>ने-2वा2नीबीचको सङ्घष/ देखाएको छ। कथामा कम उमेरमा िबवाह ह दँा  लो>ने-2वा2नीबीच 

समझदारी ह दँैन, गहृ कलहको सजृना  ह नसCछ तर लो>ने-2वा2नी भनेका एउटै गाडीमा दईु पङ्'ासरह ह न ्ती दुवै 

पाङ्'ा समान-पले िहडेँमाF प0रवार चGछ भ5ने िवचार 2पH पा0रएको छ।  लो>ने-2वा2नीको झगडा परालको 

आगो ज2तै ह नुपछ/ भनेर सरल भाषामा दाIप�य  जीवनको मह�व बझुाइएको छ।   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
२. उ��ेय 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 िवKाथLह-ले यो पाठ पिढसCदा गु��साद मैनालीको, जीवनी, �यि��व, �विृ8(िवशेषता) र �कािशत 
कृितका बारेमा जा5ने छन।् उनको परालको आगो कथाको कथाव2तु(िवषयव2तु), च0रF िचFण(सहभागी), 

प0रवेश, उQRेय, SिHिव5द ुर भाषाशैलीय िव5यास बुTन सCने छन।् यस पाठमा आएका किठन शUद, वाCय, उखान-
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टुCका आिदका अथ/ जा5न र िसCन सCने छन्। िविभ5न कोणबाट िव<ेषण ग0रएको  परालको आगो कथाको 

मलू िवषय, भाव, िवचार जा5न सWम ह ने छन् र अ5�यमा  अXयासमा सोिधएका िविवध �Zह-का उ8र िदन र 
ले,न सWम ह ने छन।्    
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

३. कथाकार गु��साद मैनालीको प$रचय 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  नेपाली सािह�य आकाशका एकजना उ[[वल नWF गु��साद मैनालीको ज5म सन ् १९०० सालको 
भदौमा धनकुटा िजGलामा भएको हो।  5याय िवभागअ5तग/त िनजामती कम/चारीको -पमा िविभ5न ठाउँमा जाने र 
काय/ गन_ अवसर पाएका मैनालीले १९२९ दिेख न ैकथा ले,न थालेका ह न्। उनको नासो शीष/क कथा सन ्१९३५ 

सालमा शारदा पिFकामा �कािशत भएपिछ नेपाली सािह�य संसारमा कथाकारको -पमा  उनको वा2तिवक ज5म 
भएको हो। मैनालीले आcनो जीवनकालमा एकदमै थोरैकथा लेखेर पिन नेपाली कथा सािह�यमा आcनो िविशH 
पिहचान बनाउन सफल बनेका �ितिeत कथाकार ह न्। यसका साथै �थम आधिुनक नेपाली सामािजक 
कथाकारका �पमा आफूलाई प0रिचत र �ितeािपत गराएका छन।् उनको एउटै माF कथासङ्'ह नासो सन ्१९४९ 

सालमा �काशनमा आएको दिेख5छ। यस सङ्'हमा नासो, िछमके�, �ायि�त, पापको प�रणाम, िबदा, परालको 

आगो, सिहद, अभागी, कत� य, �!यागमन र िचताको #वाला शीष/कका जIमा एघारवटा कथाह- सङ्गहृीत छन।्  
कथाकार मैनालीले �हसन, िनब5ध, किवता आिद िवधामा हात हाले पिन मलूतः कथा िवधाबाट नै नपेाली 
सािह�यमा उGलेखनीय योगदान पhु याएका छन्। कथाकार गु��साद मैनालीको म�ृयु एका8र वष/को उमेरमा सन ्
१९७१ सालमा काठमाडjको आय/घाटमा भएको हो। 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

४. कथाकार गु��साद मैनालीको कथागत �वृि(  

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 कथाकार गु��साद मैनाली नेपाली कथा सािह�यमा आदशk5मखु यथाथ/वादी धारालाई िभFाउने पिहलो 
कथाकार ह न्। यसैले ियनलाई आधुिनक कथा WेFका अगुवा र लोकि�य  यथाथ/वादी कथाकारको-पमा िचिन5छ। 
यथा/थवादको पeृभिूममा रहरे मैनालीले नेपाली समाजका िविभ5न पWह-को िचFण गरेका छन्। कथाकार 
मैनालीले नोकरी जीवनको िसलिसलामा देशका िविभ5न ठाउँको lमण गन_ अवसर पाएका ह नाले आcना �ायः 
सबैजसो कथामा समाजका िनIन र िनIनम4यमवगLय  पाF-च0रFलाई उतान/ तथा समाजका िविभ5न अव2थालाई 
कला�मक िकिसमले �2ततु गन/ सफल बनेका छन्।  कmयकथन शैलीमा नेपालीपन, 'ामीण जनजीवनको वण/न, 
सामािजक िवषयव2तकुो िचFण,िवचारमा सामािजक सधुारको लnय र पाFको च0रF-िचFणमा 2वाभािवकता र 
जीवनको वा2तिवकतालाई कथाकार मैनालीका कथागत िवशेषताको -पमा मा5न सिक5छ। पवूLय आदश/वादी 
िवचारधाराबाट �भािवत  कथाकार मैनालीले त�कालीन समाजका �ढीवादी परIपरा, सामािजक अ5याय र 
अ�याचार,अ5धिवoास, जातीय र लैङ्िगक भेदभाव तथा शोषणका िव-pमा आcनो कलम चलाएको दिेख5छ। 
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�यसैले कथाकार मैनालीलाई  एकजना सफल �गितशील सामािजक यथाथ/वादी कथाकारको -पमा �ितeा 
िदइएको छ। आदशk5मुखी यथाथ/वादी नै मैनालीका कथामा पाइने  सबैभ5दा मु,य �विृ8 र िवशेषता ह न्। 
          कथाकार गु��साद मैनालीका कथाह-लाई कथा-रचनािवधानका आधारमा मGूयाङ्कन गदा/ उनी आcनो 
समयका नेपाली समाज र जन-जीवनका नयाँ-परुाना िवचारधारालाई स5तुिलत -पमा समायोजन गरी कथा 
ले,नसCने एकजना सफल कथािशGपीका -पमा दखेापछ/न्। कथाकार मैनालीको कलमबाटै समकालीन नेपाली 
कथालेखनमा नवीन चेतनाको qमशः िव2तार, िशGप-शैलीगत WेFमा समेत महrवपणू/ प0रव8/न आएको दिेख5छ। 
मैनालीले आcना कथाको भाषाशैलीय र -प-िव5यासलाई म4ययगुीन िशGप-शैलीबाट अलग राखेर यथाथ/वादी 
SिHचेत �दान गरेका छन।्  
 कथाकार गु��साद मैनाली िवशेषतः गाउँले जन-जीवनलाई आधार अथा/त ् के5sिब5द ुबनाइ कथाले,ने 
एकजना िविशH कथाकार ह न।्  उनी आcना कथामा सामािजक यथाथ/को �योग माF नगरेर उिचत िनद_शन र 
िद>दश/न समेत गन/ स0रक बनेका दिेख5छन्। यसथ/ सामािजक यथाथ/को आदशLकरण उनका �ायः सबैजसो कथामा 
पाउन सिक5छ। उनका �ायः सबैजसो कथामा परुाना र नयाँ िवचारधारा बीचको t5t सश� -पमा रहकेो देिख5छ। 
सामािजक िवषयव2तकुो िचFण गदा/ कथाकार मैनालीले नेपाली समाजको यथाथ/ता र वा2तिवकतालाई िवशेष 
आधार बनाउन खोजेको भिेट5छ।  आcना कथामा 'ामीण नेपाली समाज तथा जन-जीवनको िविवध पW र 
स5दभ/ह-लाई िचFमा झu छल/ङ्ग उतान/ सफल बनकेा छन्। सामािजक धरातललाई नै आधार मानेर आफू बाँचेको 
समाज र व0रप0रको प0रवेशलाई  आcना कथामा �2तुत गन/ सWम दिेख5छन।् नेपाली समाजको संरचना र सङ्गठन 
जनु सुFले बनेको छ, जनु धारमा बगेको छ, �यस�ित कथासज/क मैनाली सदा सचेत र सजग छन।् नेपाली 
सािह�यका िवtान ् अ4येताह-ले  कथािशGपी गु��साद मैनालीको नासो कथासङ्'हलाई िसङ्गो नेपाली 

समाजकै एउटा सुसि[जत िचFावली हो भनी मूGयाङ्कन गरेका छन्। 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

५. िविभ+न कोणबाट परालको आगो  कथाको िव/षेण 

------------------------------------------------------------------------------- 
             कथाकार गु��साद मैनालीरिचत सामािजक िवषय�धान कथा परालको आगोलाई िविभ5न कोण,  
िशGप-संरचनागत आधार तथा कmयव2तु-�योग र प0रिधबाट  गहिकलो अ4ययन-अनुशीलन गरी व2तिुनe 
मGूयाङ्कन गन/ सिक5छ। यस qममा कmयव2तु-�योग, पाF-च0रF िचFण वा सहभागी, प0रवेश, उ9ेRय, 
SिHिब5द-ु�योग, भाषाशैलीय िव5यासका आधारमा �2तुत कथाको िवमश/ गरी सङ्Wेपमा मGूयाङ्कन गन_ जमकk 
ग0रएको छ।  
(१) कथाव�तु ( िवषयव�तु) 

 परालको आगो शीष/क कथा 'ामीण सामािजक िवषयव2तु बोकेको एउटा सफल कथा हो । नपेाली 
समाजका सोझा नाग0रकका कथा �यथालाई मैनालीले यस कथामा सफलतापूव/क उतारेका छन।् 'ामीण 
प0रवेशको जीवनशैलीलाई ज2ताको त2तै िटपेर आcना कथामा रा,न सफल मैनालीले 'ामीण सामािजक पeृभिूम  
क2तो िकिसमको ह 5छ भ5ने कुरा यस कथामा �2तुत गरेका छन ् । मैनाली सामािजक यथाथ/वादी कथाकार 
भएकाले �2तुत कथामा सामािजक आदशk5मखु यथाथ/वादलाई नै बढी जोड िदएको पाइ5छ। यस कथामाफ/ त 



7 

 

समाजमा दिलत, पीिडत तथा तGलो जात भिनएका  पाF- च0रFह-लाई  पिन यस कथामा  उXयाएर  जातीय 
सIमान �कट गन_ काम मैनालीले गरेका छन्।  
 यस कथामा  लो>ने 2वा2नीको संवादबाट 'ामीण प0रवेशको  जीव5त िचFण गरेका छन।् कथा नायक चामे 
र कथा नाियका गjथलीमाझ पा0रवा0रक सामा5य झu झगडा भएको, िदनभ0र खेत जोतेर भोकले लखतरान भएको 
बेला घरमा खानािपनाको कुरा छोिडिदउँ चGुहामा आगोसमेत नबलेको देखेपिछ 0रसको झvकमा चामेले 
गjथलीलाई हात छोड्छ। चामेको हातको लबेटा खाएपिछ गjथली भागेर माइत गएको ि2थित,  एक हाते भएको 
भuसीले  दहु न ब2दा ला8ीले हानेपिछ गबुवासँगै गोबरमािथ लडेको चामेको ि2थित, पधेरँाबाट सकw नसकw पानी 
Gयाउँदा चामेका िछमेकw दाइ-भाउज ुजुठे दमाई र उसकw xीमतीले ,याल ठyा गरेको घटना, ससुराली प>ुदा ससूरो 
बढुाले तमाखकुो नली हातमा िलएरै गोढा ढोगेको अिन सासूले जठैु हातले चामेलाई  नम2कार फका/एको  आिद 
घटना-�सङ्गले कथालाई 2वभािवक र जीव5त बनाएको छ।  
 �2तुत कथामा िदनभर काम गरेर िबहान बेलकुा हातमुख जोन/ पिन सम2या पनु/, माटोको गा'ोमा पानी 
बोCनु, मिहला िददी-बिहनीह- िववाह र रमाइलो भनेपिछ ह -Cक ह न,ु समाजमा मिहलाह�ले लो>नेको कुटाइ खान ु
र  लो>नेको कुटाइ सहन नसके माइत ब2नु, पटक-पटक लो>ने 2वा2नीबीच झगडा भइरहनु र फे0र एकैिछनमा िमGनु, 
बाली नाश भएकामा पश ुर पशकुा धनी दवैुलाई कुट्नु, पिहले म मरे पिन िलन जा5न भ5ने चामेले काला5तरमा 
भागेर माइत गएकw xीमतीलाई िलन जान ु आिद ज2ता घटनावली र घटना-�सङ्गले 'ामीण नेपाली 
प0रवेश,'ामीण रीित0रवाजको अ�य5त 2वभािवक ढङ्गमा िचFण  रअङ्कन गरेको पाइ5छ। परालको आगोको 
स�ुवात ्‘चामेकw 2वा2नी गjथली सा{ै मखुाले िथई’ भ5न ेसम2यामूलक वाCयबाट भएको दखेाइएको छ। िदनभरी 
खेतीपातीको काम गरेर बेलुकw साँझपख घर फिक/ ने पु�ष च0रF तथानेपाली समाजका मिहलावग/को मुखाले 
च0रFलाई कथाकार मैनालीले कथामा �मखु कmयिवषयबनाएका छन।् �य2तै कथाको म4यभाग चामेले 
गjथलीलाई कुट्नु, गjथली माइत जानकुो व0रप0र घुमेको छ। चामे ससरुाली घर गjथलीलाई िलन गइसकेपिछ 
गjथली लुगा लगाएर घर फिक/ न तयार ह न,ु बाबआुमाले दहीको ठेकwसँग िबदा गनु/ कथाको अ5�य भाग हो । यKिप 
लो>ने 2वा2नीको झगडा परालको आगो  हो भ5न ेस5देश यो कथाले िदन खोजेको छ। 
(२) सहभागी वा च$र@ िच@ण  

 यस कथामा चामे र गjथली के5sीय पाF अथवा कथाका नायक नाियका ह न ्भने जुठे दमाई र उसकw 
2वा2नी, कोकले र धनबीरे �मखु सहायक र गौण पाF-च0रFह- ह न।् चामे र गjथलीको च0रFमा कथा आधा0रत 
भए पिन अ5य पाFको उपि2थितले कथालाई उ�कृH र सजीव बनाएको छ। कथाको प0रवेश र वातावरणले 'ामीण 
जनजीवनमा बाँ}नेिनIनवगLयसामा5य िकसान प0रवारको प0रचय िद5छ। चामेले, िछyै 0रसाउने र काला5तरमा 
पछुताउने 2वभाव भएको गाउँले सामा5य मािनसको �ितिनिध�व गद/छ। िदनभरी  खेतबारीमा काम गरेका  थाकेको  
शरीर साँझमा घर आइप>ुदातातो पानी समेत नपाउँदा चामेको 0रसको पारा िनकै चढछ। यसैले उसलाई 0रसाह 
पाFको -पमा पिन उXयाइको छ।  
 गितशील 2वभावको चामे आवेगमा आएर 2वा2नीलाई यातना िदने तर िछyै आcनो गGतीलाई महससु 
गन_ िकिसमको च0रF पिन हो। प�नीलाई दईु तीन लबेटा हानेपिछ फे0र  गjथलीलाई उसको माइतमा िलन जानलेु 
अथा/त्आफूले गरेका गGतीह-लाई आ�मालोचना गनु/ले पिन चामे बािहरी -पमा 0रसाहा दिेखए पिन उसको िभFी 
मन भन ेअ�य5त कोमल रहकेो बिुझ5छ। �य2तै �कार कथाकw नाियकागjथलीको म,ुय कमजोरी भनकेो नै आcनो 
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मखुाले 2वभाव रहकेो देखाइएको छ। उसको मखुाले �विृ8ले गदा/ घरमा सानो ितनो कुरामा समेत झगडा भइैरह5छ। 
िदनभरी  खेतीपातीको कामबाट थाकेर लखतरान भइ घर आउने xीमानको लािग खाना पकाउनकुो साटो गाउँमा 
िववाह(ज5त) हने/ जानुले पिन गjथलीलाई मनमौजमा रमाउन चाहने पाFका -पमा िलन सिक5छ।अतः कथा 
नाियका गjथलीलाई बिहमु/खी, आ~चिलक, पारIप0रक, अनकुुल, गितहीन, वगLय र उ�साही आिद ज2ता 
िवशेषता भएकw पाFका -पमा िलन सिक5छ । 
(३) प$रवेश, उBे�य र CिDिब+दु 

 ‘परालको आगो’ कथामा 'ामीण नेपाली समाजको यथाथ/ प0रवेशको िचFण पाइ5छ। �2तुत कथाको 
�थमतःनेपाली सािह�य सIमेलन,दािज/िलङबाट सूय/िवqम �वालीको सIपादनमा सIपािदत भई दािज/िलङबाटै 
�कािशत कथाकुसमु-मा सङ्गहृीत भएको आधारमा यस कथाको लेखन समय सन ् १९३७ ितरको समयलाई 
मा5न सिक5छ। कथामा विण/त चामेको घर, कोकलेको करेसाबारी, मकैबारी, गाउँमा पानीको पँधेरो,िभरालो बाटो, 
घाँस-दाउराको िनिIत वन-जङ्गल आिदको �सङ्ग उGलेखले कथालाई अझ 2वाभािवक र साथ/क बनाएको छ। 
कथाको आ5त0रक समय एक-डेढ ह�ा जितमाF रहकेो बुिझ5छ। �य2तै �कार कथामा आिथ/क, सामािजक र 
सां2कृितक गितिविधलाई �काश पान/ कितपय गाँउ घरको घटना-�सङ्ग �2तुत ग0रएका छन्। हा�ो 'ामीण 
नेपाली समाजमा परIपरादेिख [वाइ-ँचेलालाई सIमान र इ[जत गन_ चलन, रीित0रवाजको उGलेखले सामािजक र 
पा0रवा0रक प0रवेशलाई साथ/क बनाएको छ। यसै अन-ुप गाउँ-घरमा िबह ेबटुलो, सां2कृितक चाडपव/को समय 
मनोर~जनका लािग आयोजन ग0रने मा�नी नाच तथा बेलुकw खानिपन गरेपिछ िवराटपव/का <ोकह-उ}चारण 
ग0रनुले सां2कृितक प0रवेशलाई िचFण गद/छ। कित गरीब मािनसह- धनीह-को दमन र िथचोिमचोमा बाँ}न बा4य 
भएको, साह�सँग ऋण गरेर घर �यवहार गनु/ पन_ कटु यथाथ/, पशुपालन तथा कृिष नै नेपाली 'ामीण समाजको एउटा 
माF साधनभएको देखाइनलुाई यसकथामा आिथ/क, भौगोिलक वा �ाकृितक र मानिसक प0रवेशका -पमा िलन 
सिक5छ। व2तुतः परालको आगो कथाले कुन ै 'ामीण िनIनवगLय नेपाली समाजको आिथ/क, सामािजक र 
सां2कृितक प0रवेशलाई यथासCय िचFण-अङ्कन गन/मा महrवपूण/ भिूमका िनवा/ह गरेको दिेख5छ। 
    ‘परालको आगो’ कथामा बा� सीिमत SिHिव5दकुो �योग भएको छ । यस कथाको मु,य पाF चामे नै SिHिव5द ु
पाF पिन हो। कथाकार मैनालीले चामेको मा4यमबाट सIपूण/ कथालाई �2तुत गरेका छन्। यो कथा त8ृीय पु�ष 
कथा�मक SिHिब5दमुा �2तुत ग0रएको छ। प�ुष�धान नेपाली समाजको िचFण ग0रएको यस कथामा समाजको 
युगीन आ2था-िवoास, सामािजक मानिसकतालाई सकेसIम यथाथ/ -पमा देखाउन खोिजएको छ। 
 परालको आगो  कथामा अ5�यितरका पङ्ितह-ले नै कथाको मूल उQRेयलाई 2पH पान/सWम बनेको छ। 
लो>ने 2वा2नीको झगडालाई परालको आगो िमथकका -पमा ह0ेरएको छ। परालको आगो  पिन एकWणमा ह र/  
बलेर एकैWणमा Tया�प िनभ ेझै ँलो>ने 2वा2नीको झगडा पिन  धेरै लामो समयसIम निटCन ेवा  दीघ/कालीन नह ने 
सार कथाकारले कथा माफ/ त साझा गरेका छन्। िनि�त पाF, घटना र प0रवेशका आधारमा कथाकारले आcनो मूल 
उQRेयलाई �2ततु गरेका छन।् नेपाली समाजका �चिलत उखान-टुCका र लोकोि�लाई यथाथ/परक ढङ्गमा 
च0रFाथ/ गनु/ नै यस कथाको महत् उQRेय रहकेो बिुझ5छ। िन�कष/मा ते0रज कसेर भ5नु हो भन े लो>ने 2वा2नीको 
झगडा परालको आगोसरह हो। सानाितना अथा/त ्सामा5य ज2ता ला>न ेकुराह-ले गदा/ पिन हा�ो  पा0रवा0रक र 
सामािजक जनजीवनमा ठुलो सम2या Gयाउन सCछ �यसैले हरेक कुरालाई पा0रवा0रक समझदारीका साथ स5तुिलत 
-पमा अगािड बढाउँद ैलानुपछ/ भ5ने िवचारलाई पिन यहाँ कथागत उQRेयको -पमा अिघ सान/ सिक5छ। 
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(४) भाषाशैलीय िव+यास 

 भाषाशैलीय िव5यासका SिHले परालको आगो कथा अ�य5त सरल र सहज िकिसमको छ। यस कथामा 
मानक एवं प0र�कृत भाषाको �योग ग0रएको छ। संवाद तथा वण/नका qममा आएको भाषा पिन अ�य5त रोचक र 
आकष/क रहकेो देिख5छ। नेपाली उखान-टुCकासाथै झरा/ नेपाली शUदको �योगले कथालाई अझ आकष/क र 
जीव5त तुGयाएको छ। लोकोि� तथा गीतको �सङ्गले कथाकथन शैली अझ सरल र सहज बनेको छ। यस 
कथामा 'ामीण भगेमा घिटत ह ने घटना-�सङ्ग कथानकका -पमा उXयाएकाले असाWरह- पिन अ-ले पढेको 
सनेुर कथाको मम/ सिजलै बुTन सCछन।् कथाकार मैनालीको �2तुत परालको आगो कथालाई भािषक िशGप-
शैलीका SिHले अ4ययन-िव<ेषण गदा/ नेपाली कथाको WेFमा उनको िविशH 2थान रिहआएको दिेख5छ। उनका 
कथामा नपेाली भाषाको मानक -प र पाFगत कmय -प दवैुको स5तिुलत �योग ग0रएको भिेट5छ। कथामा 
पाFह-बीच कुराकानी गराउँदा कmय भाषाको �योग गरी छोटा-छ0रता संवादtारा कुनै खास अ~चल िवशेषमा 
बोिलने 2थानीय कmय बोलीको समेत �योग ग0रएको पाइ5छ। पाFको च0रF, 2तर, मानिसकता र उमेर अनुसार 
कथामा संवादको �योग ग0रएको छ भने कतै-कतै उखान टुCका तथा भाषालाई जनपWीय बनाउन  लोकोि� समेत 
�योग ग0रएको छ।   
        �2ततु कथामा गहृ2थी,िन2तUध, धनाढ्य,िनमेष, अिभलाषा, आकांWा, 2फूित/,2तUध, िवषाद,्  
नीरवता,चIुबन,साWात्, गहृलnमी आिद त�सम् शUदह- एकाितर �योग ग0रएको छ भने अका/ितर कटाWे,  माइत, 
लो>ने, पखा/ल, दौरा, मझेरी, जवुा, हलो, पाडो, का5ला, चGुठो, कङ्कला, कछाड, छुसी, रिमता, आगो, बादल, 
दीयो, पखा/ल, िबगतु, ता�के, लहगँा,भोज ज2ता तद ्भव शUदह-का साथै तमाख,ुकसाई, स5दकु, तमासा, िसका/, 
पोसाक, िज5दगी, स�ुवाल ज2ता आग5तुक शUदह-को पिन यथासCय �योग ग0रएको छ। यसका अित0र� 
मखुाले, झगडा, इ2टकोट, अगेना, गा'ो, अ2कोट,जोई, आिद ज2ता लोक�चिलत कmय शUदह- अिन िपंढी, 
सकुुल, गबुवा, खबटा, पँधेरा(पँधेरो), लाठो,छेरौटी, दाIलो, मा�नी, तगारो, जुठ्यान, लबटो, िसलोक, पोडे, ढोका, 
बिजया, मादल, भोटो, गु5sी, जाँड, करेसा(बारी), कोदालो, चGुहो, झुFो, चौतारा, फ0रया, िकला आिद  ज2ता 
नेपाली ठेट वा झरा/ शUदह-को �योगले कथा अझ आकष/क बनेको छ। 
               यस कथामा भतुुCक, ब-ुCक, टपCक, क}याक-कुचकु, ह -Cक, ख-ुCक, मसुुCक, 
िकिCलCक,बाङ्गा-बाङ्गाआिद ज2ता  अनकुरणा�मक शUदको �योगले कथालाई थप आकष/ण �दान गरेको छ 
भने धुIधतुी ब2न,ु कङ्कला  शUद गरेर -न,ु 0रसले आगो ह न,ु 0रसले भतुुCक ह न,ु गहृलnमीले �वेश गनु/, आँखा 
फुट्नु, कसाईका हातमा सिुIपनु, माइतीको धाक लाउनु, उ8ान ु पनु/, गद ्गद ् ह न,ुआँखा िझICयाउनु,  पाउ पजेुर 
िदनु,खरानी घसेर िहड्ँन,ुिङ}च मखु लाउन,ु गाइनकेो सारङ्गी ज2तो ह नु, ठाडो पु}छर लाउन ुतथा कोर सGकेको 
हात, राँडा-राँडी, चखेवा-चखेवीको जोडा, साउको डोको,पानी दक/ न दक/ न लागेको बादल आिदज2ता िqयायु� र 
िqयामु� पदावलीह-को �योगले गदा/ उनको कथाकथन भािषकशैली अझ लोभला>दो र द-ु2त भएको देिख5छ। 
कङ्गाली मोराको जोई भएर ब2नु भ5दा त डुबेर मनु/ जाित,मोरालाई छेरौटीले लान नसकेको, माल पाएर के गनु/ 
चाल पाए पो, बाह नले }याउ खायो न 2वाद पायो,लो>ने-2वा2नीको झगडा परालको आगो आिद ज2ता उखान र 
लोकोि�को �योगले कथालाई अझ आकष/क, 2वाभािवक र जीव5त बनाएको छ। 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
(५) िन2कष3 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 गु��साद मैनाली नेपाली सािह�यका एक जना �ितभाशाली कथाकार ह न्। कथाकार मैनालीको 
सामािजक िवषय�धान यथाथ/परक परालको आगो कथा कmयिवषय, पाF वा सहभागी, प0रवेश, उQRेय, SिHिब5द-ु
�योग तथा भाषाशैलीय िव5यासका SिHले अ�य5त सफल बनेको छ।  सामािजक यथाथ/वादी िवचार धारामा रहरे 
लेिखएको �2तुत कथाले नेपालको 'ामीण जीवनको िचFणलाई जीव5त-पमा �2तुत गरेको छ। कथाकार 
मैनालीले यस कथा माफ/ त लो>न े र 2वा2नीबीच ह ने सामा5य पा0रवा0रक मतभेद वा झगडा तथा   प�ुष�धान 
समाजको वच/2व देखाउन खोजेका छन।् कथाकार मैनालीले यस कथामा गरीबीको रेखामुिन रहकेा तथा आिथ/क 
-पले सबल ह ननसकेका नाग0रकको िवचारलाई पिन पाF बनाएका छन्। �2तुत कथाका मा4यमबाट सामा5य 
मािनसह-का िवचार-धारणालाई पिन आ�मसात् गन_ काम गरेका छन्।  अतः कथाकार मैनालीको परालको आगो  
शीष/क कथाले िसङ्गो 'ामीण समाजको �ितिनिध�व गन/ सफल बनेको छ। मैनालीले यस कथा माफ/ त नेपाली 
समाजमा दिेखने सामािजक, आिथ/क तथा सां2कृितक प0रवत/नका साथै लो>न े 2वा2नीबीचको झगडा परालको 
आगो ज2तै हो, जो एकै Wणमा बGछ र केही Wणमा िनभी पिन हाGछ भ5ने कुरा देखाउन खोजेका छन।् सम'मा 
हदेा/ परालको आगो कथा अ�य5त साथ/क, जीव5त, सामािजक िवषयपरक, उQRेयमलूक, सरल, सहज, 2वभािवक 
र आकष/क बनेको देिख5छ। 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

६. श6दाथ3ः 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

मखुाले  -     मखु ला>ने,मया/दा नराखी बोGने, चौथाले, दमुु/खा, थतुुने 
पँधेरा(पँधेरो) -    खाने पानीको िलन जान ेकुवा,धारा पनेरो, पानीघाट 

तमाख ु  -    मिसन ुपारी सतुL काटेर खदुोमा पकाई बनाइएको, खैनी, कCकड 

िबराउन ु  -    कुनै काम कुरामा भलेुर वा चुकेर अक�  थोक भ5न ुवा गनु/, कसरु गनु/, गGती गनु/,  

छताछुGल -    जताततै, चारैितर पानी पोिखनु 

खवटा  -    माटाको गा'ी वा अ5य कुनै व2त ुफुटेर टुqा टुqा भएको अव2था 

चGुठो  -    आइमाईका केशराशीको लुँडो,तीन आँठा वा पाँच आँठा पारेर बाटेको 

कसाई  -    मास ुकाट्ने वा मासुको �यापार गन_मािनस 

जोई  -    2वा2नी,प�नी 

लखतरान् -    काम र भोकले शारी0रक र मानिसक -पमा गलेको अनभुव ह नु 

का5ला  -    खेतीपाती गन/ यो>य मिसना गरा वा बारी 

धनाढ्य  -    �श2त धन भएको मािनस, पु~जीपित, महाजन 

कङ्कला -    आि8एको वा उराठ ला>दो 2वर, कङ्कालको ज2तो डरला>दो 
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लघानु/  -    लखेट्न,ु लगानु/,  
पाडो  -    भuसीको भाले ब}चो 

गबुवा  -    गाई-भuसीको दधु दहु ने काठ वा बाँसबाट बनकेो भाँडो, ढुङ्'ो, दधुेरो 

कछाड  -    पु-षले लगाउने छोटो धोती वा लगjटी 

लाठो  -    कुट्ने साधन, लौरोभ5दा अिलक लामो र ठूलो  

दाIलो  -    गाईब2तु वा व2तुभाउलाई गलामा बाँ4ने  मोटो डोरी 

छेरौटी  -    पा�लो पाइखाना वा पखला ला>नु, छेराउटी 

परचqw  -    आफ5तदिेख अित0र� �यि�, पराई मािनस 

िबठ्याइँ  -    राय वा िवचार, ठ्याक निमGने काम, रडाको 

मा�नी  -    आइमाईको भेषभषूामा ना}ने र गाउने �यि�, नचवुी 

लहगँा  -    लोकनाचमा मा�नीले लगाउने एक �कारको लामो व� 

पोडे  -    फोहोरमलैा आिद सफा गन_ जाित, चा�डालको एक भदे 

गहृ2थी  -    प0रवार, गहृ2थ, घरबार गरेर ब2न े�यि� 

िसलोक  -    िबह ेबटुलोमा गाउने एक िकिसमको <ोके <ोक 

लबटो  -    ह�केला, ह�केलोको �हार वा थ�पड 

छुसी  -    जाबो, तु}छ कुरा, औलंाको बािहरप0y उि�ने रj, महrवहीन कुरा, नग�य व2तु 

स5दकु   -   काठले बनाएको बाकस 

पनलेा  -    गाढा कालो वा टGकने एक िकिसमको कपडा, फलािटन 

तगारो  -    खेतीमा ब2तुभाउ नपसून् भनी बनाइएको गjडा वा पखा/ल, बाँसको तेसk बार 

जठ्ुयान  -    जठुो भाँडो माTन ेठाउँ, जुठेन, जठेुGनो 

समुनु/  -    कुन ैमालम8ाको उपभोग गनु/, भोगचलन गनु/ 

मझेरी  -    घरिभF चलुो, ओ�यान र कोठाका अित0र� खाली ठाउँ, िछँडीको भईू,ँ मजेरी 

चखेवाचखेवी -    नदीका िकनारमा रहने एक िकिसमको चरो, गिहरो मायािपतLको उपमा िदँदा उGलेख 
         ग0रने चरा 

कटाWे  -    बाझाबाझ,कक_  वा छड्के हरेाइ,अ�स5नता जाहरे गन_ िकिसमको हरेाइ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

७.अ9यास 
---------------------------------------------------------------------------------- 
१. तल िदइएका �FहGका एक-एक वाHयमा उ(र लेIनुहोस-् 

(क)  कथाकार गु��साद मनैालीको ज5म किहले र कहाँ भएको हो? 
(ख)  गु��साद मनैालीको नासो कथा सङ्'हकुन सालमा �कािशत भयो? 
(ग)   गु��साद मनैालीको म�ृय ुकहाँ र किहले भयो ? 
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(घ)  गु��साद मैनालीको पिहलो रचना किहले र कहाँ छािपएको िथयो? 
(ङ)  गु��साद मैनाली कुन �विृ8का कथाकार ह न् ? 
(च)  गु��साद मैनालीका कितवटा कृित �कािशत छन ्? 
(छ)  परालको आगो शीष/क कथा उनको कुन सङ्'हमा सङ्गहृीत रहकेो छ? 
(ज)  चामे क2तो िकिसमको च0रF हो? 
(झ)  गjथलीले िकन चामेबाट कुटाइ खाई? 
(ञ)  परालको आगो  क2तो िकिसमको कथा हो ? 
२. तल िदइएका वाHयमा रहेका $र(ा ठाउँलाई उिचत श6द खोजेर पूरा गनु3होसः 

(क)  गु��साद मैनाली सफल --------------------------------- ह न्। 
(ख)  गु��साद मैनालीको नासो कथाकृित---------------------�काशनमा आएको िथयो। 
(ग)  गु��साद मैनालीको कथामा --------------- �विृ8 रहकेो पाइ5छ। 
(घ)  गु��साद मैनालीका कथाह- थोरै भए पिन-------------------- छन्। 
(ङ)  परालको आगो  कथामा ------------------- भाषाको �योग ग0रएको छ। 
(च) -------------------- एउटा �मुख पाF हो। 
(छ) चामे र गjथली दवैु -------------------------- च0रF ह न्। 
(ज) �2तुत कथामा----------- पाF-च0रFको उपि2थित रहकेो पाइ5छ। 
(झ) “�ान जानेर ----------------------------,िलन त पोडे भए जाउँला।” 
(ञ) परालको आगो  कथा ------------------- िवषयव2तु भएको कथा हो।  
३. तल िदइएका खQड ‘क’ का वाHयलाई खQड ‘ख’ िसत जोडा िमलाउनुहोस-् 

 खQड क                 खQड ख 
(क) गु��साद मैनालीको ज5म      प0रवेशको िचFण पाइ5छ। 
(ख) चामे अगेनामा आगो सGकाएर       'ामीण जनजीवनको िचFण पाइ5छ । 
(ग) नासो कथासङ्'ह िसङ्गो नेपाली                   काठमाडjमा भएको हो।  
(घ)  गु��साद मैनालीको कथामा िवशेष गरी         तमाख ुभन/ ला>यो। 
(ङ)  परालको आगो  पा0रवा0रक र                        चामे र गjथली �मुखच0रFका -पमा रहकेा छन।् 
(च)  परालको आगो  कथामा                               सामािजक कथाकार ह न।् 
(छ)  परालको आगो  कथामा    'ामीण समाजकै एउटा सुसि[जत िचFावली हो। 
(ज)  मैनालीको देहावसान सन् १९७१  सालमा        सामािजक िवषयव2तु भएको कथा हो।   
(झ)  मैनालीका कथामा  'ामीण जनजीवनको     सन ् १९००  सालमा धनकुटामाभएको हो। 
(ञ)  गु��साद मैनाली एकजना सफल                     मलू िवशेषताको -पमा रहकेोदिेख5छ। 
४. तलका �FहGको १०० श6दिभ@ उ(र लेIनुहोस-् 

(क)  गु��साद मैनालीको बाGयकाल कहाँ कसरी िबतेको िथयो ? 
(ख)  गु��साद मैनालीका म,ुय कथागत �विृ8ह- केके ह न?् 
(ग)  मैनालीको कथा लेखनशैली के क2तो रहकेो छ? 
(घ)  उनलाई सामािजक कथाकार भिननका कारणह- के के ह न ्? 
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(ङ)  परालको आगो’ कथाको प0रवशे  के क2तो  रहकेो छ? 
५. तलका �FहGको ३०० श6दमा उ(र लIेनुहोस-् 

(क)  गु��साद मैनालीका म,ुय म,ुय कथागत �विृ8ह- केके ह न्? 
(ख)  गु��साद मैनालीका  कथामा पाइन ेिशGपशैलीगत मु,य िवशषेताह- केके ह न?् 
(ग)  प0रवशे िवमश/का SिHल ेपरालको आगो  कथाको िव<षेण �2तुत गनु/होस्? 
(घ)  कथाका �मुख च0रF चाम ेर गjथलीको च0रF िव<षेण �2तुत गनु/होस्। 
(ङ)  परालको आगो  कथामा �य�ु �मखु र सहभागी पाF-च0रFबारे �काश पानु/होस्? 
     
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

७. स+दभ3;+थ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

१. मैनाली, गु��साद,  नासो, काठमाडौः साझा �काशन, सन् .१९६९ 
      २. बराल, ईoर (सIपा.), Vयालबाट, काठमाडौः साझा �काशन, सन ्१९९१ 
     ३.  सवुदेी, राज5ेs, �नातको(र नपेाली कथा, काठमाडौः साझा �काशन, सन ्१९९४ 
     ४. िFपाठी, वासुदवे(सIपा.), नपेाली सािहWय Xृङ्खला(भाग-१), काठमाडौः एकता बCुस ्िडि2�Uयुटस्/   

 �ा. िल, सन् १९९९ 
      ५. �धान, �तापच5s, नपेाली कथावलोकन, दािज/िलङः िदपा �काशन, सन ्१९८३ 
      ६. छFेी, राजकुमार, िसज3नाको समावलोकन, दािज/िलङः गामा �काशन, सन् २००९ 

      ७. https://www.youtube.com/watch?v=iuvg07H421o&t=277s 
      ८. https://www.youtube.com/watch?v=rYtR4RtVERE&t=66s 
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                                              एकाइ २ 
शु 

एकाइको संरचना 
१०- ��तावना 
११- उ��ेय 
१२- कथाकार िवZZेर�साद कोइरालाको प$रचय 
१३- िवoेoर�साद कोइरालाको सािहिWयक �वृि(  
१४- िविभ+न कोणबाट श@ु कथाको िव/ेषण 
१५-  िन2कष3 

१६-  श6दाथ3 

१७- अ9यास 

१८- स+दभ3साम;ी 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

१. ��तावना 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 िवoेoर�साद कोइराला नेपाली सािह�य एवं राजनीितका िशखर �यि��व ह न।् कोइरालाका दोषी 

च�मा, Zतेभैरवी, िवZZेर�साद कोइरालाका कथा गरी तीन कथा सङ्'ह �कािशत छन ्। उनी मु,य -पमा 

मौिलक सामािजक तथा मनोव�ैािनक कथाकारका -पमा प0रिचत छन।् कोइराला यौन मनोिव�ानलाई नेपाली 

कथामा �वेश गराउने पिहलो मौिलक कथाकार ह न।्  �2तुत अ4ययनमा िवoेoर�साद कोइरालाको प0रचय, 

�विृ8, कथाका0रता, योगदान आिद  र  उनको �िश9 कथा श@ु कथाको कथाव2तु, च0रF िचFण, प0रवेश, 

उQRेय, SिHिव5द ु र भाषाशलैीय िव5यासको SिHबाट िव<ेषण ग0रएको छ। श@ु कोइरालाको एउटा �िश9 

सामािजक मनोव�ैािनक यथाथ/वादी कथा हो। यस कथामा �यि�ले आफू अकलिुषत रहरे  समाजमा रा�ा काम गरे 

तापिन  कसरी शF ुब5दा रहछेन् भ5ने िवषयको उGलेख ग0रएको छ।  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
२. उ��ेय 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 िवKाथLह-ले यो पाठ पिढसCदा िवoेoर�साद कोइरालाको, जीवनी, �यि��व, �विृ8(िवशेषता) र 
�कािशत कृितका बारेमा जा5ने छन।् उनको श@ु कथाको कथाव2तु(िवषयव2तु), च0रF िचFण(सहभागी), प0रवेश, 

उQRेय, SिHिव5द ुर भाषाशलैीय िव5यास बुTन सCने छन।् यस पाठमा आएका किठन शUद, वाCय, उखान-टुCका 
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आिदका अथ/ जा5न र िसCन सCने छन।् िविभ5न कोणबाट िव<ेषण ग0रएको  श@ु कथाको मलू िवषय, भाव, 

िवचार जा5न सWम ह ने छन ्र अ5�यमा  अXयासमा सोिधएका िविवध �Zह-का उ8र िदन र ले,न सWम ह न ेछन।्    
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

३. िवZेZर�साद कोइरालाको प$रचय  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 मलूतः बी०पी० कोइरालाको नामले प0रिचत िवoेoर�साद कोइरालाको ज5म ८ से�टेIबर सन् १९१४ का 
िदन कृ�ण�साद कोइराला र िद�या कोइरालाको कोखबाट भएको हो। उनको ज5मकालमा भारतमा अङ्'जेी 
शासन िथयो भन ेनेपालमा राणाह-को शासन िथयो। दवैु देशका शासनकता/ अ5यायी र अ�याचारी िथए। भारतमा 
अङ्'ेज िव�9 2वत5Fताको आ5दोलन चिलरहकेो िथयो भन ेनेपालमा राणा शासन िव�9 आ5दोलन चिक/ रहकेो 
िथयो। िवoेoर�साद कोइरालाका िपता राजनीितमा सिqय भएकोले राणाह- उनका शF ु बनेको थाहा ला>छ। 
उनलाई जेलमा हाGने उदL थाहा पाएपिछ  कोइराला सप0रवार काशी (बनारस)को �वास कालमा जान बा4य 
ह 5छन्। काशी तथा बनारसका िविभ5न 2थानमा िवoेoरको धेरैजसो बाGयकाल िबतेको बुिझ5छ। ियनका बाबु 
�ानी र िवtान िथए। बनारस �यितखेर नेपालीह-को �वास र अ4ययनको �मुख 2थान िथयो। बनारसमा 
िवoेoर�सादको बाGयकाल बडो किठनाइकासाथ िबतेको थाहा पाइ5छ। बनारसमा ियनका बाबाका साथीह- 
जयशङ्कर �साद, �ेमच5द, मैिथली शरण ग�ु, िवनोद शङ्कर �यास आिद ज2ता भएकाले  सानैबाट मनमा यी 
सािह�यकारह-को �भाव पछ/। चौध-प5¶ वष/को उमेरमा महावीर�साद िtवेदीबाट पाएको 2नेहभावलाई �य� गद� 
ियनले लेखेका छन-् “मेरो प0रचय जो पिछ गएर �गाढ मैFीमा प0रणत ह न प>ुयो, िह5दी सािह�यका  उदीयमान 
भइरहकेो अ�य5त भावकु ·दयका �यि�सँग जसले मेरा आँखा, मानौ सािह�यको सौ5दय/प0y उघा0रिदए”। ियनका 
बाब ुसािहि�यक र धािम/क भएकाले घरमा रा�ा-रा�ा िकताब Gयाउने ह नाले ती िकताबह-को �भाव पिन परेको 
बिुझ5छ। ियनले बाGयकालमै आमाका काखमा द5�यकथाह-, भगवत ्गीता, रामायण र महाभारतका कथाह- 
बडो चाख मानेर स5ुथे र पिछ गएर ती प2ुतक 2वयं पढेको बुिझ5छ। प[चत+@का कथाह-मा ियनको बढो �िच 

िथयो। �वासकालमा प0रवारले आिथ/क सम2याको सामना गनु/परेकोले ियनले रा�री 2कुल पढ्न पाएनन।् अनेक 
अभाव भए तापिन ियनले पढाइलाई िनर5तरता िदइरह ेर बनारसको ह0र�5s सरकारी 2कुलबाट �वेिशका उ8ीण/ 
गरेको बुिझ5छ। िशWालाई िनर5तरता िददं ै ियनले काशी िह5द ू िवoिवKालयबाट सन ्१९३४ मा  राजनीितशा¸ 
तथा अथ/शा¸मा िवषयमा बी०ए० र सन ्१९३७ मा कलक8ा िवoिवKालयबाट बी०एल० गरेका ह न्। िनकै वष/ 
ियनले दािज/िल¹ा वकालत पिन गरेको बिुझ5छ। कलक8ा िवoिवKालयबाट एम०्ए० अ4ययनका लािग आरIभ 
गरे तापिन िविवध कारणले ियनले �यो पूरा गन/ सकेनन ्र �यसपिछ ियनको औपचा0रक िशWा समा� ह 5छ।  
 िवoेoर�साद कोइरालाको जीवन सािह�य तथा राजनीितको सङ्गमले बनेको छ। ियनी महा�मा 
गा5धीबाट िनकै �भािवत िथए र उनलाई आcनो आदश/ मा5थे। सािह�यमा भने ियनी िस>म5ड ºायडबाट �भािवत 
भएर मनोिव<ेषणको धारा चलाए। राजनीितमा ियनी �जाताि5Fक समाजवादका पWधर िथए। ियनका सािह�यकार 
र राजनीित� दईुवटा छुyाछुyै �यि��व भए तापिन अका/को �यसमा �भाव परेको भने दिेख5न। ियनका सािहि�यक 
लेखनमा राजनीितको �भाव कम भ5दा कम आएको दिेख5छ, आए पिन �यो सा5दिभ/क र औिच�यपूण/ छ।। यसरी 
ियनले सािह�यमा राजनीित र राजनीितमा लेखनलाई छुyै राखेका छन।् राजनीित ियनले वंशानगुत सं2कारबाट �ा� 
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गरको बुिझ5छ। �यसैले सानै उमेरदेिख ियनी राजनीितमा सिqय रहकेो पाइ5छ। भारतमा आcना अ'जह- अङ्'ेज 
िवरोधी अिभयानमा लागेका दखेेर ियनी पिन �यसमा संल>न ह 5छन ्र कैयj पटक पqा परेर जेल पिन जा5छन्। सन ्
१९४२ मा ियनी िबहारमा काँ'ेस सोसिल2ट पािट/का सङ्गठन सिवच चुिन5छन ्साथै भारत छोडो आ5दोलनमा 
पिन सिqय -पमा सहभागी ब5छन।् सन ्१९४७ मा अिखल भारतीय नेपाली राि��य काँ'सेका सं2थापक संयोजक 
चिुन5छन ्भने सन ्१९४९ मा नेपाली काँ'सेको 2थापना गछ/न्।  
 सन ्१९५० सालमा नेपालमा राणा शासनको पतनसँगै �जात5F 2थापना भएपिछ  ियनी नेपाल फक/ 5छन ्र 
२१ फरवरी  सन ्१९५१ दिेख १२ नोभIेबरसIम �थम िनवा/िचत �जाताि5Fक सरकारमा 'हम5Fी बनाइ5छन।् यसरी 
ियनको राजनीितको लामो याFा थािल5छ र २६ मई सन ् १९५९ का िदन नपेाल रा��का �थम जन िनवा/िचत 
�धानम5Fी चिुन5छन।् ियनको यो काय/काल १५ िदसIबर सन् १९६० अथा/त अठार महीनासIम चGछ। सन ्१९६० 
मा  �जात5Fको पतन ह 5छ र प~चायती �यव2थाको आरIभ ह 5छ। प~चायती �यव2थासँगै ियनलाई लामो 
कारावास हािल5छ। कारावासको लामो जीवनपिछ ियनी पुनः भारत  िनवा/सन ह 5छन।् सन् १९७७ सालमा राि��य 
एकता तथा मेलिमलापको नीितसँगै 2वदशे फक_ र पुनः राजनीितमा सिqय भइरह5छन्। आजीवन राजनीित र 
सािह�यलाई सेवा िदने यी मूध/5य �यि��वको २१ जलुाई सन् १९८२ का िदन  ६७ वष/को उमेरमा काठमाडjमा 
2वगा/रोहण ह 5छ। 
 आजीवन सािह�य र राजीितमा आह ित िदन ेयी महान �यि�का �कािशत कृितह- ह न्- 

(१) कथा सङ्'ह- दोषी च�मा(१९४९), Zतेभैरवी(१९८३),िवZZेर�साद कोइरालाका कथा(१९९३), 
(२) उप5यास- तीनघु]ती(१९६८), नर+े^ दाइ(१९६९), सिु]नमा(१९६९), मोिदआइन(१९८०) 
िहटलर र यह_दी(१९८५), बाबु,आमा र छोरा(१९८९), (३) सं2मरण- आaनो कथा(१९८४), 
जलेजन3ल(१९९८), िवZZेर�साद कोइराला आWम-वृता+त(१९९८)।  

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

४. िवZZेर�साद कोइरालाको सािहिWयक �वृि(  

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 िवoेoर�साद कोइरालाको पिहलो नेपाली कथा च��वदन सन ् १९३६ सालमा शारदा पिFकामा 

�कािशत भएपिछ कथासािह�यमा �वेश भएको हो। ियनी नेपाली सािह�यमा पिहलो मनोवै�ािनक कथाकार ह न।् 
मनोिव�ानमा पिन यौन िवषयलाई ियनले अिघ बढाएका छन।् ियनको कथा लेखनमा ºा5सेली सािह�यकार एवं 
मनोिचिक�सक िसगम5ड ºायडको िवशेष �भाव परेको दिेख5छ।  
 िस>म�ड ºायडको ज5म चेको2लोभािकया रा[यको ºwडबग/मा ६ मई १८५६ मा भएको हो। ºायड 
मन�ुयको 2नायु (5यूरोपेथोलोगी) रोगको उपचार गन_, अ4ययन गन_, िहि2ट0रया रोगको उपचार गन_, मनका िविभ5न 
तहको अ4ययन गन_, रोगीको सपनाको वण/न गन_ र �यसलाई िलएर ले,ने सािह�यकार एवं िचिक�सक िथए। 
ºायडले मा5छेको मनलाई इद, अहम, पराअहम गरेर तीन तहमा बाँडेका छन्। इदको उ�पि8 मन�ुयको ज5मजात 
ह 5छ।, अहम मन�ुयको उQेRय र लnयलाई अिघ बढाउँछ र पराअहम एक �कारको मन�ुयको �यवहारको �ितमान 
हो भिनएको छ। ºायडको �यि��व सIब5धी िवचारलाई मनोलuिगक िवचारको िस9ा5त पिन भिन5छ। ºायडले 
मनको अव2थालाई पाँच भागमा बाँडेका छन्। मौिखक(ज5मदेिख एक वष/सIम), गुदा अव2था (दईु वष/देिख तीन 
वष/सIम), लuिगक अव2था( चार दिेख पाँच वष/सIम), सषु�ु अव2था (छः वष/दिेख बा{ वष/सIम) र जनिनक 
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अव2था १२ वष/दिेख २० वष/सIम)। ºायडको मनोिव<ेषण मानवमनको अ4ययनसँग सIबि5धत छ। ियनले 
मानव मनलाई तीन अव2थामा बाँडेका छन-् अवचेतन, चेतन र उपचेतन। दिमत इ}छाह-को िवशाल भ5डार 
अचेतन हो, मािनसका सामािजक जीवनमा िqयाशील र वत/मानसँग सIबि5धत मन चेतन मन हो भने उपचेतन 
अचेतनका लािग एउटा tार हो।   
 नेपाली कथामा ºायडेली िस9ा5तलाई प0रचय गराउने िवoेoर�साद कोइराला पिहलो नेपाली 
सािह�यकार ह न।् कोइराला नेपाली कथा सािह�यमा पा�ा�य िवचार िभ»याउने पिहलो सामािजक-यथाथ/वादी 
कथाकार ह न्। ियनका कथा लेखनशैलीमा पा�ा�य सािह�यको �भाव छ। य5तोन चेखोब ज2तै छोटोमा आcनो 
िवचार �2तुत गन_ शैली ियनमा छ। ियनले कथामा बा� यथाथ/ भ5दा मनको िभFी यथाथ/लाई �2तुत गन/ बढी 
�चाउँछन्। मानव जीवनको सIपूण/ प0रचालन यौनबाट ह 5छ भ5ने ºायडको िवचार छ। यही िवचारलाई अिघ 
बढाउँदै कोइराला मानव जीवनमा यौनशि�को �मुख भिूमका ह 5छ भ5छन।् मा5छे, सािह�यकार, कलाकार, 
अिभनेता आिद ह नमुा यौनशि�को �बल भिूमका रहकेो ह 5छ। यौन मनोिव<ेषणमा कोइरालाको उतकृH 
अिभ�िच छ। यौनलाई म,ुय िवषयव2त ुबनाई कथा ले,न ेभएकाले ियनी यौनवादी कथाकार मािन5छन्। ियनले 
मा5छेको मनलाई चेतन भ5दा अवचेतन मनसँग बढी जोडेका छन।् मा5छेको मन चेतन भ5दा अवचेतनले बढी 
स~चािलत ह 5छ। ियनले कथामा यौनलाई अवचेतनसँग सIबि5धत गराएर �2ततु गरेका छन।् पाFका अवचेतनमा 
रहकेा दिमत कामे}छा र कु�ठालाई ियनले िचरफार गरेर दखेाएका छन्। 
 कोइरलाका कथामा मानिसक t5दवको �धानता पाइ5छ। ियनका कथामा अचेतन र चेतन मनका बीचको 
द5t रहकेो पाइ5छ। ‘शF’ु कथाको कृ�ण राय पिन चेतन र अचेतन मनको t5tमा -मिलएको मा5छे हो। ियनका 
कथामा मानिसक t5tको आधार समाजलाई बनाइएको छ। समाज भ5न ेिबि8कै समाजका सांकृितक गितिविधह- 
आइहाGछन।् ियनी पा�ा�य कथाकारह-बाट �भािवत भए पिन आcना कथा भने नेपाली सं2कृित सापेW बनाएर 
�2तुत गरेका छन्। ियनका कथामा आएका पाFह-को मानिसक t5t नेपाली प0रवेश र समाज रहकेो छ। 
कोइरालाका कथामा मनोरचना र मनो'5थलाई यथा2थानमा रािखएको छ। पाFको मनोरचना भनेको अवचेतनबाट 
�भािवत भएर चेतनामा �कट भएको अव2था हो। कथाका पाFले कमजोरी ढाकछोप गनु/, म4य2थकता/ भएर 
आधाभ5दा पिन बढी शFु बनाउँदा पिन मैले ठूलो काम गरेको छु भनेर गव/ गन_ lममा पनु/, धवुासँग, चRमासँग वा 
आफैसँग बोझ भएर चेतनामा दिेखन ु मनोरचना हो। ियनका ‘�ेम’ कथाको रमानाथले पानी परेको बाटो िहलो 
भएकोमा 0रस गनु/, ‘शF’ु कथाको कृ�णरायले आफूमािथ ल¼ीको �हार ह दँा सबैलाई शFु दे,नु आिद मनोरचनाका 
अव2था ह न।् य2ता मनोरचनाको �योगले ियनका कथामा पाFको मानिसक संवेगा�मक जीवन ती½-पमा �कट 
भएको छ। 
 िवoेoर�साद कोइराला च0रFलाई �मखुता िदन े कथाकार ह न।् ियनले आcना कथामा उ}च वग/दिेख 
िनIन वग/सIमका च0रFह-लाई 2थान िदएका छन्। ियनका कथाह-ले सामािजक घटना भ5दा पाFह-ले बढी 
मह�व पाएका छन ्साथै ती पाFका मानिसक अतिृ�, कु�ठा र आवेगह-को िचFण गरेका छन।् प0रवेशलाई मह�व 
िदने ियनका कथामा बािहरी प0रवेश केही सूnम भए तापिन आ5त0रक प0रवेश िव2ततृ छ। सामािजक SिHले 
ियनका कथामा आिथ/क िवप5नता, िवसङ्गित, -िढवादको िचFण अिधक पाइ5छ। ियनका कथाह-को म,ुय 
उQRेय पाFका मनोदशा अथा/त मनको िचFण गनु/ रहकेो छ। 
 िवoेoर�साद कोइरालाले ºाइिडए िस9ा5त वा मनोिव<ेषणलाई आधार िलएको भए तापिन कथाको 
संरचना सरल र सहज छ। कथामा बाि� t5t भ5दा पिन आ5त0रक t5tको �धानता अिधक पाइ5छ। कथामा कुनै 
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िवशेष वग/को च0रFको उpाटन नभएर �यि� च0रFको िचFण ग0रएको छ। ियनका कथाको भाषाशैली आकष/क, 
पठनीय र प0र�कृत छ। ियनले अिधक माFामा यौनवादी कथाको रचना गरेका भए तापिन ती छाडा नभएर िशH र 
मया/िदत छन।् ियनले कथालाई किहGयै पिन बौि9क तथा राजनीित आ'हमा बाँ4न खोजेका छैनन ्यही नै मूल  
�विृ8, िवशेषता वा �ाि� हो।    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

५. िविभ+न कोणबाट शु  कथाको िव/षेण  
-------------------------------------------------------------------------------------- 
 शु कथा िवRoेर�साद कोइरालाको पिहलो कथासङ्'ह दोषीच�मामा सङ्किलत छ। नेपाली 
सािह�यका मनोवै�ािनक-यथाथ/वादी कथाकार कोइरालाको �िस9 शु कथाको कथाव2त(ुिवषयव2तु), सहभागी 

वा च0रFिचFण, प0रवेश उQRेय र SिHिव5द,ु भाषाशैलीय िव5यास आिद िविभ5न कोणबाट िव<ेषण ग0रएको छ- 
(१) कथाव�तु(िवषयव�तु) 
  कथामा कथाव2तु(िवषयव2तु)को मह�वपूण/ 2थान ह 5छ। कथाव2त ुिबना कथाको कGपना गन/ सिकंदनै। 
घटना, ि2थित, अव2थाह-को योजनालाई कथाव2त ु भिन5छ। कथाको आरIभदिेख अ5�यसIम फैिलएर रहने 
कथानकले रचनाकारको िवचार सोचलाई �2तुत गछ/। कृितमा घटनावलीको योजना, -परेखा वा ढाँचालाई 
कथानक भिन5छ। िवषयका आधारमा कथा सामािजक, धािम/क, पौरािणक, ऐितहािसक, मनोवै�ािनक, यथाथ/वादी 
िविभ5न �कारका ह 5छन्। शु कथा ‘आँखामा राखे पिन निबझाउने’ भ5ने उखानबाट थािलएको छ। कृ�ण राय ४५ 

वष/ पगेुको गाउँको एउटा भs मािनस हो। ऊ बडो शाि5त 2वभावको मा5छे छ। गाउँलेह-ले उसलाई आदर, स�कार, 
इ[जत र सIमान गछ/न।् गाउँमा कुन ैमु9ा वा मरोपरो परेका बेलामा उसलाई गाउँलेले बोलाउने >छन्। उसले िदएको 
फैसला र उपदशे सबैले मा5छन ्तर उसले कसैलाई कजा/ िदनु आcनो िस9ा5तको िवपरीत ठा5छ।  गाउँमा दःुख 
परेमा जितबेसुकै गाउँलेको सहायताको लािग उपि2थत रह5छ। गाउँको झगडा, म9ुा परेमा गाउँलेह-ले उसलाई 
म4य2थकता/ बनाउँछन।् उसले सनुाएको फैसलाले सबै सनतुH ह 5छन।् गाउँलेह-ले उसलाई खूब सIमान गछ/। ऊ 
घरबाट कम िन2क5छ तर नेसकेको बेला गाउँमा केही भएछ भनेर बुTनुपmयk। उसलाई मान-सIमान सबै कुराको 
सखु िथयो। धन पिन कमाएको िथयो तर छोराछोरी िथएनन्। �यो अभाव पिन टाढाको भितजो पालेर परूा गरेको 
िथयो। 
 एक रात ‘मेरो जीवन सफल छ, म सखुी छु’ भ5द ैखाइव0र स�ुने �यास गद� गरेको बेलामा उसमािथ कसैले 
ल¼ीले �हार गछ/ तर �यो ल¼ीले उसलाई ला>दैन। िभ8ामा लागेर �यो ल¼ी भाँिच5छ। ऊ झ2क5छ र अचIममा पछ/। 
‘िहजोसIम कसैलाई शF ुबनाइन झगडा-फसादमा प0रन, दईु पैसा कमाउँदा रैितलाई दःुख िदइन’ भ5नेले एकैचोिट 
धेरै शF ुभएको दे,नथाGछ। उसले घरमा काम गन_ रामे, उसको पसल हेन_ बलभs, काम खो[द ैआएको युवक, 
झगडामा म4य2थ भएर हारेको गोिव5द पि�डत, गोरे जमदार, रेलको डUबामा झगडा भएको मा5छे, हाटमा धCका 
लागेर लडेको मा5छे, उसको उ5नित दिेखनसहने इ�या/ल ुदाज-ुभाइ आिद सबैलाई शF ुद,ेन थाGछ। यहाँसIम िक 
आफैले पालेको छोरोलाई पिन ‘सIपि8को मािलक ह न जे पिन गन/सCछ’ भनेर शङ्का गछ/। उसले जीवनभर 
अ-लाई उपदेश िदइ- िहडेँको, धेरै झगडामा म4य2थकता/ भएर हारेका जित सबै शFु बनकेा कुरा सो}द ैिवचार गन/ 
थाGछ। आफूमा भएका गुण-दोष केलाउँदै ‘शFतुाको लामो सIब5ध ह दँो रहछे’ भनेर ठूलो �ान आज/न गछ/। 
“क2तो अचIम िनदkष कुरामा पिन िवषाल ुसाँप ज2तो वैरी बनाउने साधन लिुकरहकेो ह दँोरहछे” भ5ने िन�कष/मा 
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पु>छ।  भोिलपGट पिुलस ठानामा गएर इ5सपेCटरलाई रपट लेखाउन भ5छ। पुिलस इ5सपेCटरले- “तपाईलँाई 
कसैमािथ सङ्का ह 5छ?” भनेर सो9ा उसले रामे, बलभs केदार, यवुक, गोिव5द पि5डत, क5हयैा मा2टर, बधेु 
लीला, पु�पराज रामच5s आिद सङ्गत गरेजित सबैको नाम िल5छ र कथा सिक5छ। यो कथा छोटो भए पिन 
अ�य5त रोचक, आकष/क र �भावकारी छ। कथाकारले कथा बडो रोचक ढङ्गले जीवनमा शF ुब5ने आधारलाई 
मनोवै�ािनक ढङ्गले �2तुत गरेका छन्।   
(२) सहभागी वा च$र@ िच@ण 

 कथामा �योग ग0रएको �यि�, पाF वा च0रFलाई सहभागी भिन5छ। सहभागी वा च0रF िबना कथाको 
कGपना गन/ सिकंदैन। ‘शFु’ कथाको �मखु सहभागीको -पमा कृ�ण राय रहकेो छ। कृ�ण राय बाहके रामे, बलभs, 
गोिव5द पि�डत, गोरे जमदार आिद गौण सहभागीह- यस कथामा रहकेा छन्। यो कथा मु,य-पले  कृ�ण रायमािथ 
केि5sत रहकेो छ। यसलाई एक पाFीय कथा भन ेपन ुह 5छ। यो कथा च0रF�धान कथा हो। अ5य गौण पाFह- कथा 
वण/नको qममा आएका छन।् ती पाFह- गितहीन छन;् कुनै िqयाकलापमा सहभागी छैनन् तर कथालाई गितशील 
बनाउन �मखु भिूमका खेलेका छन।् यस कथालाई एक पाFीय वा वगLय कथा पिन भ5न पिन सिक5छ। मािनसको 
जीवनमा कसरी शF ुब5दारहछेन् भनेर मनोवै�ािनक ढङ्गले िवषय 2पH पान/ लेिखएको यो कथालाई कृ�ण रायले 
साथ/क पारेको छ। यस कथामा कुन ठाउँ कुन वग/ वा जात भनरे तोिकएको छैन। कृ�ण रायमा ‘राय’ थर आएकोले 
यो कथा मधेसितरको हो िक भनेर अनुमान गन/ सिक5छ।  
 कृ�ण राय ४५ वष/ पगेुको िशिWत र भs मािनस हो। ऊ शा5त स।वभावको छ। उसले समाजमा मान-
सIमान, पैसा, इ[जत सबै कमाएको छ तर उसका स5तान छैनन।् �यो परूा गन/ उसले टाढाको भितजो पालेको छ। 
कृ�ण राय सहयोगी भावना भएको पाF हो। उसले गाउँघरमा दःुख-कH, मरोपरो आपत-िबपत परेको बेला सहयोगी 
बनेर सहायता पुया/उँछ। सबै कुरामा गाउँलेको सहयोगी बने तापिन सापटी वा ऋण िदन ऊ आcनो िस9ा5तको 
िवपरीत ठा5छ। उसका िवचारमा िदएको ऋण आउँदा शFुता पिन बोकेर आउँछ भ5ने छ। �यसैले ऊ आिथ/क 
कारोबार गद�न। कथामा मान-सIमान, सेवा-परोपकार, 5याय, नैितकता आिद गुण भएको भए तापिन उसमा एउटा 
ठूलो दोष छ। उसले आफूलाई अजातशFु ठा5छ। यो उसको ठूलो कमजोरी हो। उसले आफूलाई िनकै जा5ने छु भनेर 
समय-असमयमा अ-लाई उपदशे र आशीवा/द िदइिहड्ंछ। यो उसको ठूलो दोष हो। समाजमा झuझगडा पदा/ 
�यसको प0रणाम के ह 5छ भनेर िवचारै नगरी म4य2थ ह न ुउसमा भएको अकk कमजोरी हो। कृ�ण राय बािहरबाट 
द,ेदा भलादमी वा भs देिखए तापिन िभFबाट मानिसक कमजोरी भएको मा5छे हो। आफूमािथ ल¼ीको �हार 
भएपिछ उसले साना ठूला, रा�ा – नरा�ा सबैलाई शF ु द,ेछ। ऊ हीनता '5थीबाट '2त भएको पाF हो। अिघ 
‘आफूलाई म समाजको भलादमी ह ’ँ भ5ने उ}च '5थी भए ज2तो दखेाए तापिन पिछ गएर सबैलाई शF ु मानेर 
हीनता '5थीले पीिडत ह 5छ। यस िहसाबले कथाकार मनोवै�ािनक ढङ्गले मा5छेको मनो'5थी केलाउन सफल 
भएका छन।् शF ु शीष/क राखेर जीवनमा शFतुाको सIब5ध कित �यापक ह दँोरहछे भ5ने प8ो लगाउन खोजेका 
कथाकार सफल भएका छन्। कथाको कृ�ण राय अनुकूल, गितशील, चेतनशील र ब9 पाFको -पमा िचिनएको 
छ।  
 
(३) प$रवेश, उ�े�य र CिDिव+दु 
 प0रवेशसचूक 2थान र समयको 2पH उGलेख नग0रएको कारण शु कथा साव/2थािनक र साव/कािलक 

िवशेषतायु� छ। तर सहभागी पाFह-को नाम हदेा/  कथाको प0रवेश तराइितर हो िक भ5ने अनमुान गन/ सिक5छ। 
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कथाको �ारIभमा िनकै रा�ो प0रवेश देखाइएको भए तापिन िन�कष/मा यसको प0रवेश उराठ ला>दो र नकारा�मक 
छ। कथाको �थम अन}ुछेदमै- “ितनले यता १०/१२ वष/देिख गाउँभ5दा बािहर पाइलो टेकेका िथएनन्” भ5ने 
उि�ले यो 'ामीण प0रवेशको कथा हो िक भनेर भ5न सिक5छ। कृ�ण रायले सहयोगी भावना रा,न,ु धम/पFु पाGनु 
आिद कथाका सकारा�मक प0रवेश ह न ्तर कथाको मूल उQेRय मानिसक मनोदशाको िचFण �कट गनु/ रहकेोले 
कथाकार आcनो उQेRयमा पणू/-पले सफल भएका छन।् शF ुनभएको �यि� त समाजमा कोही ह दँैह दँनै भ5ने स�य 
िवषयको उpाटन पिन यस कथाको उQRेय रहकेो छ। ततृीय पु�ष SिHिव5दमुा लेिखएको यस कथामा शF ुिबनाको 
कोही पिन मािनस ह नसCदैन भ5ने स�य िवचारलाई अ�य5त 2वाभािवक तथा आकष/क तरीकाले �2तुत ग0रएको 
छ।  
(४) भाषाशैलीय िव+यास 

 भाषा र शैली कथालाई अिघ बढाउन चािहने मह�वपणू/ त�व ह न्। भाषाको अभावमा कथा अिघ बढ्दनै। 
कथालाई रिसलो, चािखलो बनाउन भाषाको मह�वपणू/ 2थान ह 5छ। कथाको भाषा सकेसIम सरल, सहज, बिुझने 
खालको र बोलचालको ह नुपछ/ भ5ने छ, यसरी नै शैली कथालाई अिघ बढाउने त0रका हो। कथालाई िवशेष 
आकष/क र �िचकार तुGयाउन शैलीको मह�वपूण/ 2थान ह 5छ। भाषा र शैलीका बीच गिहरो सIब5ध ह 5छ। 
िवoेoर�साद कोइराला कथालाई आ�मपरक शैलीमा मोड्ने सािह�यकार ह न्। भाषाशैलीय िव5यासका SिHले 
‘शF’ु कथा अ�य5त सरल, सहज र आकष/क छ। कथामा  श9ु, मानक एवं प0र�कृत नेपाली भाषाको �योग 
ग0रएको छ। कुनै साधारण पढेलेखेको �यि�ले पिन यो कथा सहजसाथ पढ्न र बTुन सCछ। यसमा �योग ग0रएको 
भाषा बTुन बौि9क कसरत गनु/पद�न। कथामा �योग ग0रएका त�सम शUदह- छोटा, दैिनक जीवनमा �योग ह ने 
खालका छन् �यसैले पिन सहजसाथ पढ्न र बुTन सिक5छ। वाCयह- छोटा र सरल छन।् कथामा अदव, फसाद, 
सडक, इ[जत, बेइ[जती, बदला, फैसला, आिखर ज2ता फारसी अरबी शUदले िवषयलाई सहुाउँदो पारेको छ भने 
‘आँखामा राखे पिन निबझाउने’, राजtारे Rमशाने च’ ज2ता उखान र उि�ले कथाको वण/नलाई आकष/क पारेका 
छन।् छोटो, छ0रतो, वण/ना�मक र किसलो भाषामा लेिखएको यो कथाको भाषाशैली िनकै रोचक, साथ/क र 
�भावकारी बनेको छ। 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
६. िन2कष3 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 िवoेoर�साद कोइराला नेपाली सािह�य र समाजका एकजना अ�य5त मह�वपणू/ 2थान रा,न ेऐितहािसक 
पु�ष ह न्। ियनी सािह�यकारका साथै सफल राजनीित� ह न्। नेपालमा राणा शासन हटाउन र �जात5Fको 2थापना 
गराउन ियनको मह�वपूण/ भिूमका रहकेो छ। सानै उमेरदेिख राजनीित, सामाज सेवा र सािह�य लेखनमा आफूलाई 
समप/ण गरेका ियनको जीवन सङ्घष� सङ्घष/ले भ0रएको छ। ियनले साधारण जीवनदिेख �धानम5FीसIमको 
जीवनयाFा गरेका छन्। सािह�य र राजनीितका WेFमा छुyा छुyै िस9ा5तको िनमा/ण गरेर इितहास र}ने ियनी 
एकजना अलौिकक �यि��व ह न।् राजनीितमा समाजबादी �जात5Fको 2थापना गन/ र सािह�यमा मनोवै�ािनक 
यौनवादी यथाथ/वादको आरIभ गन_ र �यसलाई उचाइसIम पुराउन ियनी पूण/-पले सफल भएका छन।् रा�ा रा�ा 
कथा, सं2मरण, उप5यास र िनब5ध लेखरे नेपाली सािह�यलाई धनी बनाएका छन्। ियनले िस>म�ड ºायडको यौन 
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मनोिव�ानको िव<ेषणको िस9ा5तलाई बोकेर िहडेंका भए तापिन सािह�य र राजिनितलाई  आपसमा ज4ुन िदएका 
छैनन्। ियनी सािह�यका कथा, उप5यास, जीवनी, सं2मरण, िनब5ध आिद िविभ5न िवधामा सफल भएका छन।् 
ियनका कथाह- बडो रोचक र आकष/क छन्। ियनको शु कथा पिन अितन ैमह�वपूण/ कथा हो। शु कथामा 

िवषय, च0रF, भाषा, प0रवेश, उQRेय SिHव5ुद ुआिदको रा�ो संयोजन भएको छ। जीवनमा शF ुब5न, शFु िवरोधी 
काम गनु/पछ/ भ5ने कुनै िनयम रहनेछ, रा�ा काम गरे पिन जीवनमा शFु ब5दारहछेन ्भ5ने रा�ो उदाहरण शु कथाले 

िदएको छ। यो कथा तक/ िवतक/ , मनोदशा, मानिसक �ितिqया, t5t, भाषाशैली, SिHिब5दकुो �2तुित आिद 
िविभ5न कोणबाट रोचक, आकष/क बनेको छ। यो नेपाली सािह�यका मधू/5य सािह�यकार िवoेoर�साद 
कोइरालाको माF नभएर नेपाली सािह�यकै एउटा मह�वपणू/ र 2तरीय कथा हो।   
 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
७. श6दाथ3ः 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
 �यि��व  -   �यि�मा ह ने गुण  
 �विृ8  -  िवशेषता    
 िव<ेषण  -  �या,या, सार, िनचोड  
 2नेहभाव  - साना मािनसलाई ग0रने माया 
 �गाढ  –  गहन, गिहरो 
 उदीयमान –  उदय भइरहकेो 
 भावकु  –  मनमा कोमल भाव भएको    
 प~चत5F –  पाँचवटा उपदेशमूलक कथा भएको  पु2तक  
 िनर5तरता -  लगातार भइरहने   
 यथाथ/वादी -  ज2तो छ �यसैलाई मा5ने, स�य िवषय भएको 
 राजनीितशा¸ -  राजनीितसIब5धी लेिखएको प2ुतक 
 अथ/शा¸  -  धनको िववेचना ग0रएको िकताब  
 �कािशत -  छािपएको, �काशनमा आएको 
 औपचा0रक  -  िनयम अनसुार भएको  
 सङ्गम  -  भटेघाट पर2परमा िमGने ठाउँ  
 राजनीित� -   राजनीित जा5ने �यि�  
 मनोिव<ेषण -  मनको �या,या वा वण/न  
 वंशानुगत -  वंशबाट चिलआएको  
 अ'ज  -  जेठो, पिहलो 
 �जाताि5Fक -  �जात5Fिसत जोिडएको, जनताको िनिIत ग0रने शासन  
 कारावास -  जेलमा िबताएको,जेल हािलएको 
 मधू/5य  -  �मखु, xेe  
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 2वरगारोहण -  म�ृय,ु मरेर 2वग/ गएको  
 आह ित  -  सिुIपएको  
 साव/कािलक -  कुनै पिन समयको ह नसCन े
 मनोिचिक�सक -  मनको उपचार गन_ डाCटर 
 पा�ा�य   - पि�मी िवचारको 
 SिHिव5द ु - िवशषे ठाउँलाई ह0ेरनु 
 मानक र प0र�कृत -  रा�ो र श9ु 
 बािहय यथाथ/  -  बािहरी स�य 
 गितिविध  - चालचलन 
 मानिसक t5t  - मनका िवचार 
 म4य2थकता/ - दईु जनालाई माझमा पसरे िमलाउन े�यि� 
 संवगेा�मक - संवगे भएको 
 आत�ृ  - मनको इ}छा परूा नभएको 
 आवगे  - मनको अव2था 
 यौनवादी  - यौन र मैथनु सIब5धी 
 मया/िदत  - सदाचारी 
 रैती  - जनता,�जा 
 गौण  -  गुण कम भएको 
 मनो'5थी - मनको भाव 
 अनुकूल  - आफूल ेिचताएज2तो 
 गितशील - गित भएको,अिघ बढ्न े
 चतेनशील - �ाण भएको 
 साथ/क  - अथ/ भएको 

------------------------------------------------------------------------------------- 
८. अ9यास 

------------------------------------------------------------------------------------- 
१. तल िदइएका �FहGका एक-एक वाHयमा उ(र लेIनुहोस-् 

(क) िवooेर�साद कोइरालाको ज5म किहल ेर कहाँ भएको हो? 
(ख) िवooेर�साद कोइरालाको बाGयकाल कहाँ िबतकेो िथयो? 
(ग) िवooेर�साद कोइरालाल ेबालककालमा कुनकुन िकताब स5ुन ेर पढ्न ेमौका पाए? 
(घ) च+^वदन किहल ेर कुन पिFकामा छािपएको िथयो? 

(ङ) िवooेर�साद कोइरालाल ेकहाँबाट कुनकुन परीWा उ8ीण/ गरे? 
(च) कसको जीवन केको सङ्गमल ेबनकेो छ? 
(छ) िवooेर�साद कोइराला कुन सालमा के िनवा/िचत ह 5छन्? 
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(ज) ८ अग2त सन ्१९८२ का िदन कसको 2वगा/रोहण भयो?   
(झ) ‘दोषी चRमा’ र ‘oतेभरैवी’ कसका के ह न? 
(ञ) शFु कथाको प0रवशे क2तो छ? 
२. तल िदइएका वाHयमा रहेका $र(ा ठाउँलाई उिचत श6द खोजेर पूरा गनु3होस-् 

(क) िवooेर�साद कोइराला सफल सािह�यकारका साथै---------------- पिन ह न्। 
(ख) िवooेर�साद कोइरालाको नपेाली सािह�यको पिहलो------------------- कथा कथाकार ह न।् 
(ग) िवooेर�साद कोइराला --------------- �मखुता िदन ेकथाकार ह न।् 
(घ) शFु कथा ‘आँखामा राख ेपिन निबझाउन’े भ5न-े------------------ बाट थािलएको छ। 
(ङ) कृ�ण रायमािथ---------------- को �हार ह 5छ। 
(च) शFु कथाको �मखु सहभागी ---------------------- रहकेो छ। 
(छ) --------------------४५ वष/ पुगकेो िशिWत र भs मािनस हो।   
(ज) िस>म�ड ºायडको ज5म---------------- रा[यमा भएको हो। 
(झ) शFु नभएको �यि� त-----------------कोही पिन ह दँैन। 
(ञ) --------- र ---------- कथालाई अिघ बढाउन चािहन ेमह�वपुण/ त�व ह न।्  
३. तल िदइएका खQड ‘क’ कलाई खQड ‘ख’ िसत जोडा िमलाएर वाHय पूरा गनु3होस ्
 खQड क     खQड ख 

(क) िवooेर�साद कोइरालाल े   कोइराला नपेालका �धानम5Fी भए।   
(ख) िसगम�ड  ºायड    िसगम�ड  ºायड ह न्।  
(ग) २६ मई सन् १९५६ मा   सामािजक यथाथ/वादी कथाकार ह न्।   
(घ) 5यूरोपथेोलोजीका ज5मदाता           मनोिचिक�सक िथए। 
(ङ) िवooेर�साद कोइराला   ह0र�5s 2कुलबाट �विेसका उ8ीण/ गरे। 
(च) दोषीचRमा      उपदशे िदइरह5छ। 
(छ) शFु कथाको नायक कृ�णराय   गाउँको भs मािनस िथयो।    
(ज) शFुताको लामो    कथासङ्'ह हो। 
(झ) शFु कथा      सIब5ध ह दँोरहछे। 
(ञ) कृ�ण रायल े     च0रF�धान कथा हो। 
४. तलका �FहGको १०० श6दिभ@ उ(र लेIनुहोस-् 

(क) िवooेर�साद कोइराला को ह न्? उनको बाGयकाल कसरी िबतकेो बिुझ5छ? 
(ख) िवooेर�साद कोइरालाका म,ुय �विृ8ह- केके ह न?् 
(ग) शF ुकथाको मु,य उQRेय के हो ? 
(घ) कृ�ण राय को हो? उसको 2वभाव क2तो छ ? 
(ङ) शFु कथाको प0रवशे क2तो छ? 
५. तलका �FहGको ३०० श6दमा उ(र लेIनुहोस ्

(क) िवooेर�साद कोइरालाका प0रचय िदनुहोस्। 
(ख) िवooेर�साद कोइरालाका सािह�यमा पाइन ेम,ुय िवशषेता केके ह न्? 
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(ग) सरल भाषामा ‘शFु’ कथाको िवषयव2त ु(कथाव2तु) ल,ेनुहोस।् 
(घ) शFु कथाको नायक कृ�ण रायको च0रF िचFण गनु/होस।्  
(ङ) शFु कथामा क2तो प0रवशेको िचFण ग0रएको छ? 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
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६. लइुटले, लीला, नेपाली िफ�सन पेपर-  २ नेपाली नोबल, गुवाहाटी िवoिवKालयः दरू तथा खुला िशWा   
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७. शमा/, तारानाथ, नेपाली सािहWयको इितहास, काठमाडौः सङ्कGप �काशन, सन् १९८२। 
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१०. B. P. Koirala,https://en.m.Wikipedia,org. 
११.  https://www.youtube.com/watch?v=k7t61Rxo3Aw     
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एकाइ ३ 

माछाको मोल 
एकाइको संरचना 

१९- ��तावना 
२०- उ��ेय 
२१- कथाकार िशवकुमार राईको प$रचय 
२२- कथाकार िशवकुमार राईको कथागत �वृि( 
२३- िविभ+न कोणबाट माछाको मोल कथाको िव/ेषण 
२४-  िन2कष3 

२५-  श6दाथ3 

२६- अ9यास 

२७- स+दभ3साम;ी 

-------------------------------------------------------------------------- 

१. ��तावना 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 िशवकुमार राई नेपाली कथा सािह�यका िशखर �यि��व एवं मौिलक कथालेखक ह न।् उनी मु,य -पमा 

मौिलक सामािजक तथा यथाथ/वादी कथाकारका -पमा प0रिचत छन्। माछाको मोल एउटा �िश9 सामािजक 

यथाथ/वादी कथा हो। कथाकार िशवकुमार राईका उ�कृH सामािजक यथाथ/वादी कथाह-म4य ेमाछाको मोल एउटा 

हो। �2तुत कथा उनको �थम �कािशत कथासङ्'ह bि+टयरमा सङ्किलत रहकेो छ। घटना�धान �2ततु कथा 

माछा मान_ िqयाकलापसँग यसको कथाव2तु जोिडएको छ। कथानायक रने माझीको एCलो नीरस जीवनमा िवधवा 

िचयापसGनीलाई भेटेपिछ जीवनसाथी बनाउने उसको समुधुर कGपनाले डेरा हाGछ। बाटोमा िचया पसल थापरे 

बसेकw  ती यौवना िवधवाको -प लाव�यबाट मोिहत  भइ घरजम गरेर सखुी गहृ2थी जीवन िनवा/ह गन_ उसको 

इ}छा ह 5छ। यसैले रातिवरात, पानीझरी, भेलबाढी केही झu नमानी आcनो 4याउ5नमा ला>छ। आफूले मारेका माछा 

खहरे खोलाको भलेले बगाएको दखेेर बटुGन पुगेको कथाको मु,य पाF रने पिन सोही भलेमा प8ै नपाई ब>छ। यस 

�कार कथा चरम ि2थितमा पगेुको दखेाइएको छ। �2तुत अ4ययनमा िशवकुमार राईको प0रचय, �विृ8, 

कथाका0रता, योगदान आिद  र  उनको �िश9 कथा माछाको मोल कथाको कथाव2तु, च0रF िचFण, प0रवेश, 

उQRेय, SिHिव5द ुर भाषाशैलीय िव5यासको SिHबाट िव<ेषण ग0रएको छ। 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

२. उ�े�य 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

 िवKाथLह-ले यो पाठ पिढसCदा  िशवकुमार राईको जीवनी, �यि��व, �विृ8(िवशेषता) र �कािशत 
सािहि�यक कृितह-को प0रचय �ा� गन/ सCने छन।् माछाको मोल कथाको कथाव2तु(िवषयव2तु), च0रF 

िचFण(सहभागी), प0रवेश, उQRेय, SिHिव5द ुर भाषाशैलीय िव5यास 2पHसँग बTुन सCने छन।् िवKाथLह-ले यस 
पाठमा आएका किठन शUद, वाCय, उखान-टुCका आिदका अथ/ जा5न र िसCन सCन ेछन।् िविभ5न  कोणबाट 
िव<ेषण ग0रएको  माछाको मोल कथाको मूल िवषय, भाव, िवचार जा5न सWम ह ने छन् र अ5�यमा  अXयासमा 

सोिधएका िविवध तहका �Zह-का  िलिखत उ8र िदन र ले,न सWम ह न ेछन।्    
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

३. कथाकार िशवकुमार राईको प$रचय 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 िशवकुमार राईको ज5म पवू/ िसिCकमको पाCयोङ महकुमाअ5तग/त 0रनाक (0रनोक) भ5ने ठाउँमा २६ 

अ�ेल सन ्१९१९, तदानसुार िव. सं. १९७६ वैशाख १७ गतेशिनबारको िदन िपता धोजवीर राई र माता नरमाया 

दवेान राईको प0रवारमा भएको हो। धोजवीर राई ितनताक 0रनाक डाकघरका पो2टमा2टरिथए। धोजवीर र नरमाया 

राईका तीन स5तानह-म4ये िशवकुमार राई जेठा िथए। उनका दइु भाइ अजु/नकुमार र दगुा/कुमार उनीभ5दा िनकै 

अिघ नै िदवङ्गत भइसकेको जानकारी पाइ5छ।   

 िशवकुमार राई दमुी थरका राई ह न ्र उनका पखुा/ह- नपेालका खोटाङ िजGलाका बािस5दा िथए।  पवू/ 

नेपालको पहाडी भभूाग भएको वत/मान सगरमाथा अ~चलमा पन_ खोटाङ िजGलाअ5तग/त  रावा खोला छेउछाउमा 

राईह-को ठूलो िकपट रहकेो  छ। उ� उप�यकालाई �यहाँका बािस5दाह-ले माकपा पिन भ5ने गरेको जानकारी 

पाइ5छ।�यसैले दमुी  भाषा बोGने दमुी थर भएका राईह- आcनो प0रचय िदँदा रावाखोले माकपाली राई भनरे िदन े

गद/छन।्  वा2तवमा ियन ैरावाखोले माकपाली राईह-  िशवकुमार राईका वंशज ह न्। उनको मावली दािज/िलङ 

िजGलाको सकेुपोखरी Uलकअ5तग/त पन_ मंगरजुङ िचयाबारी-(नागरी िट. इ)को ठूलो गाउँ हो । यसै ठाउँमा 

िशवकुमार राईको आमा नरमाया दवेान राईले बी. एम. राईको प0रवारमा ज5म 'हण गरेकw िथइन्। धोजवीर राईिसत 

दाIप�य जीवनमा गाँिसएपिछ उनी दवेान थरबाट दमुी ह न पिुगन्।  

 

 िपता धोजवीर राई आcनो नोकरीको िसलिसलामा िविभ5न 2थानमा 2थाना5तर भइरहन ुपरेको 

ह नालेिशवकुमार राईको िशWा-िदWा पिन िविभ5न 2थान र िविभ5न पाठशालामा सIप5न भएको दिेख5छ। 

ितUबतको >याङसीबाट �ारिIभक िशWा श-ु गन_ िशवकुमार राईले नागरी िट.इ, घमू, लेबोङ  तथा कालेबङुका 

िविभ5न �ाथिमक पाठशालाह-मा आcनो �ाथिमक तहको िशWा 'हण गरेपिछ खरसाङको प�ुपरानी रोय उ}च 
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िवKालयमा ते�ो xेणीमा भना/ भइ छैटj xेणीसIम िशWाज/न गरे। काला5तरमा दाजLिलङको सरकारी उ}च 

िवKालयबाट उ}च अङ्कसिहत Iयाि�क परीWा उ8ीण/ गरी दाजLिलङको स5त जोसेcस् महािवKालयबाट आइ. 

ए. र कलक8ाको स5ट जेिभयस/ कलेजबाट कला िवषयमा 2नातक उ8ीण/ गरे। कलक8ाबाट 2नातक उ8ीण/ 

गरेपिछ आcनो कम/थलो खरसाङ फक_ र आई यहाँको शैिWक, सामािजक-सां2कृितक तथा राजनैितक सङ्घ-

सं2थाह-िसत घिनe-पले सIबि5धत रही िविभ5न काय/मा स0रक रहकेा दिेख5छन्।  

   िशवकुमार राईले नेपाली सािह�यमा कथा, किवता, गीत-गजल र भजन उप5यास, लेख-िनब5ध, रेिडयो 

-पक-िफचर, नाटक-एकाङ्कw, अनुवाद आिद ज2ता िविभ5न िवधा र WेFमा आcनो कलम चलाएका छन।् उनी 

आकाशवाणी खरसाङमा काय/रत् रहदँा धेरै भ5दा धेरै सािह�य िसज/ना गरी िविभ5न -पकका मा4यमबाट �सारण 

गरेको जानकारी पाउ5छ। हालसIम उनका �कािशत कृितह- यस �कार रहकेा छन्-  

१.ºि5टयर (कथासङ्'ह, सन ्१९५१), 

२.याFी (कथासङ्'ह, सन ्१९५६), 

३. खहरे (कथासङ्'ह, सन् १९७६), 

४. वडािडनर (कथासङ्'ह, सन् १९८७), 

५. िशवकुमार राईका सात कथा (कथासङ्'ह, सन ्१९९४), 

६. डाकबङ्गला (उप5यास, सन् १९५७), 

७. डाँफेचरी (गीित ख�डका�य, सन ्१९५४)  

          यसका अित0र� िहमालचुली नेपाली दिैनक समाचार पिFकाको सIपादन काय/ गरी नेपाली भाषा, 

सािह�य र नेपाली सं2कृितको सIब9/न र िवकासमा मह�वपूण/ योगदान िदएका छन्। उनले आजीवन नेपाली भाषा-

सािह�य र समाजको सेवा गरेवापत देश र िवदशेका िविभ5न सािहि�यक सङ्घ-सं2थानह-बाट िविभ5न परु2कार 

अिन सIमानले सIमािनत र अिभनि5दत भइसकेका छन्। हालसIम उनले �ा� गरेका सािहि�यक परु2कार र 

सIमानह- यस �कार रहकेा छन्- 

१. नेपालबाट  रWनXी �वण3 पदक (सन ्१९६८)  

२. आकाशवाणी नयाँ िदGलीबाट रेिडयो नाट्य लेखन पुर�कार (सन् १९७६) 

३. सािह�य अकादमी, नयाँ िदGलीबाट (खहरे कथासङ्'हका िनिIत) सािहWय अकादमी पुर�कार (सन् 

१९७८) 
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४. नेपाली सािह�य सIमेलन, दाजLिलङबाट िदयालो दुिलच+द �वण3 पदक (सन् १९७९) 

५. िसिCकम सािह�य प0रषद ्, गा5तोकबाट अगमिसहं िगरी �मृित पुर�कार(सन ्१९९४), 

६. पा0रजात 2मिृत सङ्घ, िसलगढीबाट पा$रजात �मृित पुर�कार (सन ्१९९५) 

७. उ8र बङ्गाल केि5sय �ेस Cलबले उ(र बङ्गाल केि+^य �से पदक (सन ्१९८९) 

 

  िशवकुमार राई सािह�य लेखनका साथसाथै िशWण काय/ र राजनीितसँग पिन संल>न रहकेा िथए। जीवन 

याFाका �ारIभमा उनले प�ुपरानी रोय मेमो0रयल उ}च िवKालयमा केही कालसIम िशWण काय/ सIप5न गरे। 

�यसपिछ राजनीितितर लागेर अिखल भारतीय गोखा/िलग पाटLबाट पि�म वङ्गाल िवधान सभामा िवधायक 

िनवा/िचत भए। डा. िवधानच5s रोयको म5Fीम�डलमा उनी उप-xमम5Fी समेत भएर समाज, जाित र दशेको िनिIत 

धेरै काय/ गरे। काला5तरमा राजनीितबाट स5यासिलएपिछ आकाशवाणी खरसाङ के5sमा काय/रत् ह न पगेु। 

आकाशवाणीबाट पिन अवकाश 'हण गरेपिछ नपेाली दिैनक समाचार पिFका िहमालचलुीको संयु�- 

सIपादकको -पमा रही एक दशकसIम सIपादन काय/ सIहालेका िथए। उनको दहेावसान खरसाङ डुमाराम 

िसतलबु2तीि2थत िनजी वास2थानमा २२ जलुाई १९९५ को िदन भयो। 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

४. कथाकार िशवकुमार राईको कथागत �वृि(  

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 आधिुनक नेपाली कथाको िवकासqममा िशवकुमार राईको 2थान र योगदान अित महrवपूण/ रहकेो छ। 

सामािजक र पा0रवा0रक सIब5ध र मूGयह-लाई आधार बनाई कथा ले,ने नेपाली कथाकारह-मा उनी �थम 

लहरमा उिभन पु>छन।् सामािजकता न ैउनको कथालेखनको मूल पeृभिूम रहकेाले सामािजक कथाकारकै -पमा 

उनी नेपाली सािह�य संसारमा बढी प0रिचत र �ितिeत छन्। आधिुनक नेपाली कथा-परIपराको भकुभकेु 

उ[यालोमा आcनो छुyै पिहचान बोकेर उदाएका कथाकारह-मा गु��साद मैनाली, प�ुकर शमशेर, बालकृ�ण सम, 

िवoेoर�साद कोइराला, -पनारायण िसंह, िशवकुमार राई, इ5s स5ुदास आिद �मुख -पमा दखेा पछ/न।् यी 

कथाकारह-म4ये मैनाली र िसंहका कथालेखन शैलीबाट  कथाकार िशवकुमार राईमा अ�यािधक �भाव परेको 

दिेख5छ। कथाव2त ु'हणका SिHले  कथाकार ग�ु�साद मैनाली, �पनारायण िसंह र िशवकुमार राई �ायः एकै एकै 

िकिसमका ज2ता दिेखए पिन भािषक िशGप-संरचना र कथाव2तु-योजनाका SिHले भने ��येकमा आ-आcनै 

िकिसमका िशGप-शैलीगत िभ5नता, कथालेखनगत मGूय-मा5यता र �विृ8गत िवशेषताह- रहकेा देिख5छन।् 
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          युवाकालदेिख नै राजनैितक चेतनाले ओत-�ोत बनेका र कम/ठ राजनैितककाय/क8ा/समेत भएकाले आफू 

बाँचेको समाजलाई उनले निजकैबाट िच5ने र बुTने सुनौलो अवसर पाए। जसको फल2व�प सामािजक धरातललाई 

आ�मसात् गरी समाजो5मुखी कथाह- ले,न थाले। समाजमा यFतF दिेखन ेर भिेटने  िविभ5न साना-ठूला घटना-

�सङ्गह- तथा मा5छेको अ5तर�विृ8लाई कथामा �2तुत गनु/ नै उनको कथालेखनगत िवशेषता रहकेो दिेख5छ। 

उनका अिधकांश कथाले 2थानीय नेपाली समाजको वा2तिवक िवविृ8 िदने �य�न राखेको दिेख5छ भने उनको 

सामािजक उ5मुखता शह0रया प0रवेशितरको नभई 'ामीण प0रवेशतफ/  उ5मखु रहकेो पाइ5छ।  

 आधिुनक नेपाली कथाको िवकासमा गोखा� संसार (सन् १९२६, दहेरादनु) र शारदा(सन् १९३४, 

काठमाडौ) पिFकाको �काशनले मह�वपूण/ भिूमका िनवा/ह गरेको छ। नेपाली कथाको ऐितहािसक िवकासqमका 

स5दभ/मा कथाकार िशवकुमार राईले आफूभ5दा अिघ कसैले पिन मूल �विृ8 नबनाएको रोमा5सेली �विृ8लाई 

आcना कथाह-मा सफलतापूव/क �योग गरेका छन।् उनका �ारिIभक कालका कथाह-मा रोमा5सकै �बलता 

रहकेो पाइ5छ। यस िकिसमका उनका कथाह-मा )मिृत-िच,, मािनस, नरू आलम, िश.पी, #यानमारा, �मेका 

शहीद, �कृित-पु/ी, बालकुा कण आिद  शीष/क कथाह-को नमोGलेख गन/ सCछj। दो�ो चरणितर उनको 

कथालेखनको मलू �विृ8 सामािजक यथाथ/वाद रहकेो छ। जसअ5तग/त माछाको मोल, टीका, बाब-ुछोरा, म 

ितनीदिेख बाँ2न चाह3छु- मरेा िछमके�िसत, बाजी, जरजटेको सारी, छाता, क)तो मािनस, हीराको हार, कुकुर, 

सािहि!यक आिद शीष/क कथाह-लाई िलन सिक5छ। यस कालाविधका कथामा रोमा5सको बह लता, सामािजक 

प0रवेशको �योग, िनIन र िनIनम4यमवगLय नेपाली समाजको यथावत् िचFण, घटनाको क�णामय दःुखा�मक 

अ5�य, भाव-प0रम�डलको �योग, 2थानीयताको छाप आिद ज2ता �विृ8गत  िवशेषताह- म,ुय -पमा देिख5छन।् 

कथाकार िशवकुमार राईका  सम' कथालाई िवषय र भावगत �विृ8 तथा �2तुितगत आधारमा यस �कार 

वगLकरण गन/ सिक5छ- सामािजक यथाथ/वादी �विृ8, ऐितहािसक यथाथ/वादी �विृ8, 2व}छ5दतावादी र 

रह2यमूलक �विृ8, हा2य-�यङ्>या�मक �विृ8। 

 कथाकार गु��साद मैनाली, -पनारायण िसंह, बालकृ�ण सम, प�ुकर शमशेर र िशवकुमार राईका कथाह- 

कmयव2तु-�योग र व2तु-तrव 'हणका SिHले एकै एकै िकिसमका ज2ता देिखए पिन गहृीत व2तु-योजना, कथागत 

िशGप-संरचनाका SिHले ��येक कथाकारका आ-आcनो  लेखनगत मा5यता र �विृ8तथा �िविधगत िवशेषताह- 

रहकेा भेिट5छन्। कmयव2तुको आधार�ोत र भािषक �योगका SिHले कथाकार मैनालीका कथालेखनभ5दा 

िशवकुमार राईको कथालेखन अझ अिधक उव/र र िवकिसत रहकेो 2पH दिेख5छ। इितहासपरक �ोतबाट  

कmयव2त ु'हण गरी लेिखएका उनका पाँचवटा कथाह- 5ि6टयर, नूर आलम, �मेका शहीद, ित7बतको ह8लाक 

पथ र चनुारगढक� बि3दनी-ले उनलाई ऐितहािसक कथाकारको -पमा पिन प0रिचत गराएको छ। ऐितहािसक 

भिनएका यी कथाह-मा पिन गहृीत ऐितहािसक व2तुतrव केवल बािहरी आवरणको -पमा माF रहकेो छ तर 

कथाह-को वा2तिवक व2तिु2थित भने सामािजक र रोमाि5टक �कृितकै दिेख5छन।् यी ऐितहािसक द0रएका 
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पाँचवटा कथाह-बाहके हालसIम �ा� चवािलस वटा कथाह-म4य ेअिधकांश कथाको व2त�ुोत आफू बाँचेको 

युगीन समाजको यथा/थमलूक अनभुव नै मु,य रहकेो भेिट5छ। केही केही कथाह-मा भने रागा�मक सौ5दय/ र 

रह2य-रोमा~चक िवषयव2तलुाई पिन कथाको व2तु�ोत बनाएको पाइ5छ। 

 व2तुतःिशवकुमार राईका धेरजसो कथाह-मा गाउँले जीवन नै व2तु-जगत ्रहकेो छ। गाउँले जीवनको 

सरलता र िनRछलता उनका कथा �ायःसबैजसो कथामा पाइ5छन।् अतः उनको कथाको प0रवेश म,ुयतः गाउँ नै 

भएकाले  आcनै प0रवेश व0रप0रको नेपाली जन-जीवनलाई  कथाको आधार�ोत बनाएका छन्। यसै अन-ुप उनले 

सामािजक र सां2कृितक मूGय र मा5यताका उ�कृH कथाह- लेखेका छन्।कथाकार -पनारायण िसंहका कथाह- 

शह0रया र 2तरीय जीवनको ��याङ्कन िथयो भनेिशवकुमार राईका सामािजक कथाह- 'ामीण र नेपाली जातीय 

जीवनको यथाथ/ िचFण बनेको दिेख5छ।  

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

५. िविभ+न कोणबाट  माछाको मोल कथाको िव/षेण 

---------------------------------------------------------------------------------- 

 कथािशGपी िशवकुमार राईरिचत सामािजक िवषय�धान माछाको मोल िशरोनािमत कथालाई िविभ5न 

कोण, �विृ8 र �िविध, िशGप-संरचनागत आधार तथा कmयव2तु-�योग र व2तुिवधानका प0रिधबाट गहिकलो 

अ4ययन-अनुशीलन गरी व2तिुनe मGूयाङ्कन गन/ सिक5छ। यस qममा�2तुत कथाको व2तु-�योग, पाF-च0रF 

िचFण, प0रवेश, उ9ेRय, SिHिब5द-ु�योग, भाषाशैलीय िव5यासका आधारमा िवमश/ गरी सङ्Wेपमा मGूयाङ्कन 

गन_ जमकk ग0रएको छ।  

(१) कथाव�तु ( िवषयव�तु) 

 कथाकार िशवकुमार राईका उ�कृH सामािजक यथाथ/वादी कथाह-म4य ेमाछाको मोल एउटा हो। �2तुत 
कथा उनको �थम �कािशत कथासङ्'ह bि+टयरमा सङ्किलत रहकेो छ। घटना�धान �2ततु कथा माछा मान_ 

िqयाकलापसँग यसको कथाव2त ुजोिडएको छ। कथानायक रन ेमाझीको एCलो नीरस जीवनमा िवधवा 

िचयापसGनीलाई भेटेपिछ जीवनसाथी बनाउने उसको समुधुर कGपनाले डेरा हाGछ। बाटोमा िचया पसल थापरे 

बसेकw  ती यौवना िवधवाको -प लाव�यबाट मोिहत  भइ घरजम गरेर सखुी गहृ2थी जीवन िनवा/ह गन_ उसको 

इ}छा ह 5छ। यसैले रातिवरात, पानीझरी, भेलबाढी केही झu नमानी आcनो 4याउ5नमा ला>छ। आफूले मारेका माछा 

खहरे खोलाको भलेले बगाएको दखेेर बटुGन पुगेको कथाको मु,य पाF रने पिन सोही भलेमा प8ै नपाई ब>छ। यस 

�कार कथा चरम ि2थितमा पगेुको दखेाइएको छ। 
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 माछा मारेर जीिवकोपाज/न गन_ परIपरा हा�ो समाजमा अिघ किहGयै िथएन। नेपाली रने 

माझी(जालहारी)को सािहि�यक पूव/ज  हा�ो  भारतीय नेपाली सािह�यमा यसअिघ  कतै दखेा परेको भिेटँदैन। रनेको 

दःुख-कH, आशा-आकांWा, हष/-अमष/, िनयित र �ारUध आcनै िकिसमको र 2थानीय जनजीवनसँग िमGने 

िकिसमको दिेख5छ। यस कथालाई यथाथ/मलूक बनाउन कथाकार िशवकुमार राईले सCदो कोिशश गरेका छन।् 

कथाकार राई पहाडी अ~चलमा  ब>ने खहरे खोलाको बख_ ि2थित र डरला>दो अव2थाको िचFण-वण/न गन/ 

अ�य5त सफल बनेका छन्।  

(२) च$र@ िच@ण(सहभागी) 

 यस कथामा अ�य5त थोरै पाFह-को उपि2थित रहकेो दिेख5छ। थोरै पाFह-म4ये रने �मखु च0रF हो। 

कथाको के5sीय पाF जालहारी रनेकै व0रप0र अ5य केही सहयोगी र गौण पाFह-ले आ-आcनो सानो ठूलो भिूमका 

िनवा/ह गरेका छन्। यस कथामा  रन ेमाझी र िचया पसGनी यी दईु पाF म~चीय र ब9 पाFका -पमा उपि2थत छन ्

भने अ5य सबै गौण र 2पश/ पाFका -पमा माF आएका छन।् कथाको मलू पाF रन ेजसको अनमुािनत उमेर ३०-

३२ वष/ जित देखाइएको छ। रने 'ामीण असाWर अ�य5त िनIन आिथ/क ि2थित भएको वगLय पाF हो। उसका पिन 

समाजमा अ-का ज2तै सानोितनो भएपिन झु�ो वा कटेरो बनाउने र दलुही िभ»याएर आन5दको जीवन िबताउने 

मनभरी सपनाह- छन्। ियनै सपना र कGपनाह-ला साकार -प िदन रने िदनरात भोकितखा/ नभनी आcनो काममा 

िनर5तर लागेको दिेख5छ। बखा/ यामको खहरे खोलामा -जीिभजी, नाना �कारको दःुखकH सहरे  आफूले हाँकेको 

र ताकेको कुरो �ा� गन/ काममै तिGलन रह5छ। सानैमा आcनो ज5म िदने बाबु-आमा सबै गुमाइ सकेकाले  रने 

एCलो जीवन िनवा/ह ग0ररहकेो छ। यसैले ऊ प0रवारको एCलो मािनस हो। उ खोलामा माछा मारी निजकैको सानो 

बजारमा बेची आcनो -खोसुखो जीवन चलाउँछ। उसको जीिवकाको �मुख साधन भनेको नै नदीमा माछा मानु/ र 

�यसलाई बजारमा पhु याइ स2तो दाममा बे}न ुहो। रने िदन िदनै कमाएर जीवन चलाउने खालको अ�य5त 

िनIनवगLय पाF हो। रने आcनै कमाइले जोडेको सानो कटेरोमा किGपत छोरो गोरे र 2वा2नी गोरेकw आमासँग 

आन5दपवू/क िदनह- िबताएको िदवा2व�न दे,छ। यस अथ/मा उ कGपनाशील, उ�साही र आशावादी  जीव5त 

च0रF पिन हो। यस कथामा िनजLव पाFका -पमा बख_ यामको उलÎदो खहरे खोलाको काय/कारी भिूमका अ�य5त 

महrवपणू/ रहकेो देिख5छ।  

 माछा बे}न बजारितर ला>दा बाटोमा सानो िचया पसल थापेर आcनो गुजारा चलाइरहकेw लगभग 

प}चीस-तीस वष/ पुगेकw एउटी िवधवािसत उसको भेट र प0रचय ह 5छ। �यस िचया पसGनीिसत बातिचत गदा/ 

उनको xीमान परलोक भए पिन सासु र ससरुा भने शहरमा ब2द ैआएको जानकारी �ा� गछ/। ससुराले माया गरे पिन 

सासकुो सधैकँो कचकच सहन ुनसकेर यसरी बाटोको िकनारमा सानो िचयापसल थापेर जीवन िनवा/ह गरेको कुरा 

रनेले बुTछ र मनमा �यस िवधवा�ित �ेमभाव जा>छ। दःुख पाएकw �यस िवधवािसत घरजम गन/ पाए हा�ो जीवन 

सखुिसत िब�न ेिथयो भ5न ेकGपना गछ/। उसले 2वा2नी र उनीह-बीचको छोरो काले र आcनो पौरखले बनाएको 
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सानो कटेरो वा छा�ामा 2वा2नीिसत बसेर िचया िपएको सुखद कGपना समेत गछ/। �यस पसGनीलाई िवह ेगन/भ5दा 

पिहले ब2नका लािग सानोितनो भए पिन कटेरो बनाउनका िनिIत पसैा जोगाड गन/ उ रातिबरात नभनी बख_ 

खोलामा आएको भलेको समेत �वाह नगरी माछा मान/ थाGदा  उसको जीवनलीला नै समा� भएको देखाइएको 

छ। 

 अतः �2तुत कथामा रन ेएकमाF नामधारी पाF हो। िचयापसGनी िवधवा युवती, शहरमा ह न ेसासु-ससुरा, 

रनेका माछा िक5ने र िचया पसलमा आउने 'ाहकह-, रनेले आcनो कGपनालोकमा ज5माएको सानो टुकुलटुकुल 

िहड्ँने छोरो गोरे र गोरेकw आमा, िवधवाका 2वग_ भएका लो>ने सबै नै अनािमत पाFह- ह न्। िचया पसGनी िवधवा 

बाहके अ5य सबै नेपmय र गौण पाFका -पमा रहकेा छन्।  

(३) प$रवेश, उ�े�य र CिDिब+दु 

 िशवकुमार राईका कथामा �कृितका िविवध -प अथा/त ्�कृितको बा� र आ5त0रक ि2थितको अ�य5त 

स5ुदर, मनोरम, यथािथ/क र मािम/क िचFण-वण/न ग0रएको पाइ5छ। उनले आ5त0रक �कृित अथा/त् मानव मनका 

सखु-दःुख, आँसु-हाँसो, हष/-अमष/, पीर-�यथा आिदको �2तिुत िददँ ै�कृितको बा� -पमा बादल, झरी, वषा/, 

आँधी-बे{ी आिदलाई समान 2थान िदएका छन्। यसका अित0र� मानव �कृित र भौगोिलक वा बा� �कृितको 

सIब5ध दखेाउँद ैमा5छेका सखुद ्ि2थितमा �कृितको पिन सौIय -प र दःुखद अव2थामा �कृितको पिन भयावह 

-पको िचFण ग0रएको छ। उनको कथामा शह0रया जीवनको िचFणभ5दा 'ामीण प0रवेशको िचFण बढी पाइ5छ। 

कथामा �यु� �ाकृितक प0रवेशलाई समयचेतनाका आधारबाट पिन हने/ सिक5छ। समयचq अथा/त् वािष/क 

चqमा मौसम र दिैनक चqमा िबहान, िदउँसो र रातको समयलाई आधार िलन सिक5छ। कथाकार राईले �कृितकै 

मा4यमबाट आcना कितपय पाFको मानिसक अव2थाको िचFण गरेका छन्।  

 �2तुत कथामा कुनै पहाड़ी अ~चलको प0रवेशलाई देखाइएको छ। कथाको प0रवेश पूण/-पमा 'ामीण 

�कृितको रहकेो छ। कथाका पाFह- गाँउले भाषा र बोली बोGछन्, बोलीमा 2वाभािवकता र यथाथ/ छ। भनाइमा 

िवoासनीयता झिGक5छ। आ~चिलक प0रवेश अनु-प 'ामीण कmय भाषाको �योगले यो कथा अ�य5त 

�भावकारी, रोचक र मम/2पशL ब5न पुगेको छ। यस कथामा ततृीय पु�ष कथा�मक सव/दशL SिHिब5दकुो �योग 

ग0रएको छ। यसमा सnूम SRया�मक र िववरणा�मक अवलोकन प9ितका साथै कतै 2म�ृयालोक र कतै पवूा/भास 

ज2ता िशGप�िविधको समेत �योग भएको दिेख5छ। यसका अित0र� SRय-िवधानअ5तग/त ठाउँ-ठाँउमा संवाद र 

मनोवादको उपयोग ग0रएको भेिट5छ। �2तुत कथामा कुन ैएउटा पहाड़ी  खहरे खोला अथा/त् सानो नदीिसत 

मािनसको जीवनको अि2त�व जोडेर दखेाउन खोिजएको छ। कथामा नदीको छेउछाउको �ाकृितक प0रवेशबाट 

थािलएर सोही प0रवेशको िचFणमा टुङ्िगएको दखेाइएको छ। यस कथामा आशा-िनराशा, दःुख-सखु तथा लाभ-

हानी ज2ता मानव जीवनमा आइपन_ िविभ5न अव2था र मम/2पशL िचF उता0रएको पाइ5छ। अतः �2ततु कथाले 
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मानवीय मूGय अथा/त् सामा5य मािनसकोमोल माछाको मूGयजित पिन नभएको तmय अिघ सारेको छ।व2तुतः यस 

कथाल ेजीवनको मूGयहीनता�ित मम/2पशL ढ्ङ्गमा �हार गन/ सफल बनकेो छ।  

(४) भाषाशैलीय िव+यास  

 िशवकुमार राईको �2तुत माछाको मोल शीष/क कथालाई भािषक िशGप-शैलीका SिHल ेअ4ययन-

िव<षेण गदा/ नपेाली कथाको WFेमा उनको िविशH 2थान रिहआएको छ। उनका कथामा नपेाली भाषाको मानक 

-प र पाFगत कmय -प दवैुको स5तिुलत �योग ग0रएको भिेट5छ। कथामा पाFह-बीच कुराकानी गराउँदा कmय 

भाषाको �योग गरी छोटाछ0रता संवादtारा कुनै खास अ~चल िवशषेमा बोिलन े2थानीय कmय बोलीको समते 

�योग ग0रएको पाइ5छ। पाFको च0रF, 2तर, मानिसकता र उमरे अनुसार कथामा संवादको �योग, कतै-कतै उखान 

टुCका  तथा भाषालाई जनपWीय बनाउन  लोकोि�को समते �योग गरेका छन।्  उनको कथामा �य�ु भाषाओज र 

माधु/य गणुल ेसIप5न रहकेो दिेख5छ साथै  जन साधारणको िजÐोमा िभजकेो र सबै वग/ र तहकाल ेबुTन सCन े

िकिसमको छ। �2तुत कथामा भाषालाई अझ सरल, समुधरु तथा आकष/क तुGयाउन  िqयायु� र िqयामु� 

पदावली, सं2कृत त�सम्, तद ्भव, आग5तकु लगायत नपेालीकै ठटे र झरा/ शUदह-को �श2त �योग गरेका छन।् 

यसका अित0र�अनकुरणा�ममक र पणू/िt�वतथा लोक �चिलत कmय शUदह-को पिन �योग ग0रएको  भिेट5छ।  

             �2तुत कथामा अक2मात्, िन2तUध, िवषादपूण/, िवxङ्ृखल, मघेाछ5न, अिभलाषा, आकांWा, 2फूित/, 

िव2मिृत, ई�या/, 2तUध, िवषाद,् िवकराल, नीरवता, िनिम8, उद�ड, िशखा, �लय, भीमनाद, गहृ2थी,   आिद 

त�सम ्शUदह-का  साथै ितखा/, माइत, लो>न,े पखा/ल, सपना, दौरा, झ�ुो, टुकw तद ्भव शUदह-को यथासCय 

�योग ग0रएको छ। यसका अित0र�एकाितर अगनेा, ठलेा, अ2कोट, पुGठो,जोई, ह टले ज2ता लोक�चिलत कmय 

शUद अिन अका/ितर नीलडाम,दक_  पानी, कटरेो, लछ�ैे, दश मोहर, गोÐ ेदह, बाँसको िधरी, झ8ुा, िपंढी, सकुुल 

आिद नपेाली ठटे वा झरा/ शUदह- �योग ग0रएको भिेट5छ।यस कथामा टुकुटुक, मसुुमसुु, िनÑुCक, 

ख�याकख�ुटुक, भुलकु-भलुकु, िझिलCक, TवाIम,पलाक-िपिलक आिदज2ता अनकुरणा�मक शUदह-को 

�योगका साथसाथै ·दयमा आगोको गमL, आशाल ेगिहरो जरा हाGन,ु यौवनको �लयकारी िशखा, त-ण �ाण, 

बादलबाट आँशु ख2ला-ख2ला ज2तो ह न,ु ि2मत अनुहार, मनल ेहाँकेको र ताकेको कुरा, कालो मघे, गIभीर 

शूनशान आिद िqयाय�ु र िqयामु� पदावलीको �योगल ेकथामा 2वाभािवकता र रोचकता थपकेो छ। अतः 

�2तुत माछाको मोल कथामा त�सम,् तद ्भव, अनकुरणा�मक तथा िt-ि� िविधtारा िनिम/त शUदह-, पदावली 

वा उखान-टुCका र लोकोि�को �योगल ेभािषक िशGपशैली िनमा/णमा िवशषे महrव राखकेो दिेख5छ।  
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------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

५. िन2कष3 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 माछाको मोल शीष/क कथा मानवजीवनको हीनता र िवप5नताको अ5त/कथा हो। यस कथा सामािजक 

प0रि2थित र �कृितको दिुन/यितल ेWतिवWत बनाएको Fासदीय जीवनको अ5त/�याथालाई सहज ढङ्गमा �2तुत 

ग0रएको छ। कथामा रन ेमाझीको का-िणक  जीवन-िचFणलाई जीव5त -पमा उता0रएको छ। यस कथाको �मखु 

पु�ष पाF रनलेाई  आफूल ेहजार दःुख-कH  बहेोरेर खोलाबाट पqेर Gयाएको माछाको मोल अिलक बढी नै ह न ु

पन_ मा5यता छ। अतःससुङ्गिठत कmयव2तु-योजना, यथाथ/ पाF-च0रF िचFण, व2तु र पाF-िचFणअनु-प 

भाषाशैलीको �योग, आ5त0रक र वा� दवैु �कारको प0रवशे-योजना पाइन ेह नाल ेमाछाको मोल कथालाई 

कथाकार िशवकुमार राईको एउटा सफल र उ�कृH सामािजक यथाथ/वादी कथाको -पमा मGूयाङ्कन गन/ सिक5छ।  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

६. श6दाथ3ः 

--------------------------------------------------------------------------- 

िवtषे  -  आपसी मनमटुाव, वैरभाव, शFुता, िवरोधको भाव, tषे, ई�या/, डाह 

�ित4विनत -  टाढासIम पुगी फक_ र आएको 4विन, गु~जन, गु~जाइ, आवाज घ5कन ेिकिसम 

गज/न  -  मघेको गड्याङगडुुङ, ठुलो 2वरल ेकराउँदाको 4विन, गजÎदाको आवाज 

छा�ो  -  खर वा परालल ेछाएको सानोितनो घर, झोपडी, ब2नलाई बनाएको कुटी 

घ�वा  -  व0रप0र िडल पारी िबचको पानी उGझरे माछा मान/ वा समा�न बनाएको ठाउँ, 

दोभान  -  दइु नदीको सङ्गम 2थल, दईुितरबाट बगरे आएका नदीह- िमिसएको ठाउँ, 

2मिृत   -  सIझना, 2मरण, हCेका 

िव2मिृत  -  िव2मरण, िबसा/इ, भलुाइ 

2व�न-�दशे -  सपनाको दशे, काGपिनक कुनै भभूाग 

िन2तUधता -  सनुसान अव2थाको भाव, स5नाटा, चकम5याइँ 

पुGठो  -  रातिबरात बाटो िहड्ँनलाई काठबाँसमा लुगा बटारेर बनाइन ेठूलो ब8ी  

िशखा  -  आगो वा ब8ीको [वाला, मजुुर वा डाँफे आिदको िसउर, 

िवकराल  - डरला>दो, भयङ्कर, भीषण, [याद ैठूलो, उ', �च�ड 
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िवषाद  -  सोचेको, चाहकेो वा आशा गरेको नह दँा र नप>ुदा ह न ेदःुख, िख5नता,   

   नैराRय भाव, िदCदारी, िब2मात 

पखा/ल  -  ढुङ्गाको गारो लगाएर अ>लो पारी बा0रएको बार वा गारो 

जीवन सङ्िगनी -  जीवन भरका लािग ग0रने साथी, लो>नेका लािग 2वा2नी 

गहृ2थी  -  प0रवार, गहृ2थ, घरबार गरेर ब2न े�यि� 

गाह/2mय जीवन -  गहृ2थ ह नाको भाव, गहृ2थीह-ले गनु/पन_ आचरण वा धम/कम/ 

नीलडाम  - ठCकर लागेर रगत बािहर िन2कन नसकw शरीरको िभFिभFै पन_ िनलो दाग 

मोहर  -  चाँदीको  मुsा, िसCका,  

अिभलाषा - कुनै िवषय वा व2तु�ित ती½ चाहना, इ}छा  वा कामना  

�लयकारी - सव/नाश, िव4वंश वा संहार गन_ काम, �लय गन_ 

पारखी  - पारख गन_, असल वा कमसल वा गुण-दोष छुट्याउने, जाँचकw 

िवxङ्ृखल -  xङ्ृखलािवहीन, आफूखुशी ह न े2वभाव 

2फूित/  -  शरीरमा आउने हौसला नयाँ काम गन_ जोश र जाँगर, फुतL 

मेघा}छ5न -  मेघ वा बादलले आकाश ढािकएको, बादलडIम लागेको 

भीमनाद  - डरला>दो गज/न, भयानक वा भयङ्कर आवाज 

आंकाWा -  इ}छा, मनोकामना,  

अठोट  -  पCकासँग ग0रएको िनधो वा ठहर, िनण/य,  

ढिडया  -  माछा समा�ने काममा �योग ग0रने पासो वा खोर, एक िकिसमको खुँगा   

िवसङ्गित –  निमGदोपन, बेमेलपन वा निमलेको, असङ्गित 

अक2मात  –  अपझ/ट, एकाएक, अचानक 

-------------------------------------------------------------------------------- 

७.अ9यास 

--------------------------------------------------------------------------------- 
१. तल िदइएका �FहGका एक-एक वाHयमा उ(र लेIनुहोस-् 

(क) कथाकार िशवकुमार राईको ज5म किहले र कहाँ भएको हो? 

(ख) िशवकुमार राई कुन कृितका लािग सािह�य अकादमी पुर2कारले िवभिूषत भए? 

(ग)  िशवकुमार राईिलिखत उप5यास र ख�डका�यको नाम के के ह न्? ले,नहुोस्। 

(घ) िशवकुमार राईको पिहलो कथा किहले र कुन पिFकामा छािपएको िथयो? 

(ङ) िशवकुमार राईले कुन कथाकािनिIत र�नxी 2वण/पदकपाएका िथए? 
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(च) िशवकुमार राईका कितवटा कृितह- �कािशत छन ्? 

(छ) माछाको मोल शीष/क कथा उनको कुन सङ्'हमा सङ्गहृीत रहकेो छ? 

(ज) रन ेक2तो िकिसमको च0रF हो? 

(झ) ‘माछाको मोल’ कथाको प0रवशे  के क2तो  रहकेो छ? 

(ञ) कुन कृितका िनिIत उनी सािह�य अकादमी परु2कारल ेसIमािनत भए ? 

२. तल िदइएका वाHयमा रहेका $र(ा ठाउँलाई उिचत श6द खोजेर पूरा गनु3होसः 

(क) िशवकुमार राई सफल कथाकारका साथै---------------- पिन ह न्। 

(ख) िशवकुमार राईको �थम कथाकृित---------------------- मा �काशनमा आएको िथयो। 

(ग) िशवकुमार राईको कथालखेनमा --------------- िविवधता  रहकेो दिेख5छ। 

(घ) आज !यसको शरीरमा --------------, ;दयमा उ.लास । 

(ङ) यस कथामा मानक एवं ------------------- भाषाको �योग ग0रएको छ। 

(च) रन े -------------------- एउटा �मुख पाF हो। 

(छ) रन ेबाँसको िधरीमा माछाको झ?ुा लगाएर ------------ िहड्ँयो। 

(ज) �2तुत कथामा----------- पाF-च0रFको उपि2थित रहकेो पाइ5छ। 

(झ) उसमा धैय/ धारण गन_ ----------------- पिन छ। 

(ञ) रनले ेफे0र एकचोटी जाल घुमाएर ------------- दहमा cयाँCयो। 

३. तल िदइएका खQड ‘क’ का वाHयलाई खQड ‘ख’ िसत जोडा िमलाउनुहोस-् 

 खQड क       खQड ख 

(क) िशवकुमार राईको ज5म   राजनीितमा पिन संल>न रहकेा िथए। 

(ख) िशवकुमार राई कुनै समय   पहाडी जनजीवनको िचFण पाइ5छ । 

(ग) ºि�टयर  कथा सङ्'ह   सानो झु�ो बनाउन ेसपना सजाएका िथए। 

(घ) िशवकुमार राईको कथामा    पाँचवटा कथाकृितह- �कािशत छन्। 

(ङ) माछाको मोल कथामा    थोरै पाFह-को उपि2थितरहकेो पाइ5छ। 

(च) िशवकुमार राईका हालसIम   एक जना �ितभाशाली सािह�यकार ह न्। 

(छ) माछाको मोल कथा     िशवकुमार राईको पिहलो �कािशत कथा कृितहो। 

(ज) रनले ेअिलकित धन स~चय गरेर   सािह�य अकादमी परु2कार पाएका ह न।् 

(झ) सामािजकता नै कथाकार                      0रनाक(िसिCकम)-मा भएको हो। 

(ञ) िशवकुमार राईल ेखहरे कथाकृितका िनिIत  िशवकुमार राईको कथागत मलू िवशषेता हो। 

४. तलका �FहGको १०० श6दिभ@ उ(र लेIनुहोस-् 

(क) िशवकुमार राईको बाGयकाल कहाँ र कसरी िबतकेो िथयो? 
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(ख) िशवकुमार राईका म,ुय कथागत �विृ8ह- केके ह न?् 

(ग) ‘माछाको मोल’ कथाको प0रवेश-योजना क2तो रहकेो छ? 

(घ) रने को हो? उसले कसरीर िकन आcनो [यान गुमायो? 

(ङ) उनले सािह�य अकादमीबाहके अ5य कुन कुन परु2कार पाएका िथए ? 

५. तलका �FहGको 300 श6दमा उ(र लIेनुहोस-् 

(क) िशवकुमार राईका  कथागत मु,य �विृ8ह- केके ह न्? 

(ख) िशवकुमार राईका  कथामा पाइन े िशGपशैलीगत म,ुय िवशेषताह- केके ह न?् 

(ग) माछाको मोल कथामा क2तो प0रवेशको िचFण ग0रएको छ? 

(घ) रने पाFको च0रF िचFण �2ततु गनु/होस्। 

(ङ) माछाको मोल कथामा कितजना पाFह- ��यW -पमा उपि2थत रहकेा छन्? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

८-स+दभ3;+थ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

१. बराल, ईoर(सIपा.), Vयालबाट,काठमाडौःसाझा �काशन, सन् १९९१ 

२. शमा/, च5s (सIपा.), िशवकुमार राई �मृित;+थ, खरसाङः िशवकुमार राई 2मिृत अकादमी, सन ्१९९८ 

३. �धान, �ेम र >याGपो लामा, िशवकुमार राईः कृित अjययनहG, खरसाङः अ-गी सं2थान, सन२्००१ 

४. छेFी, राजकुमार(सIपा.), िशवकुमार राई-रचना स[चयन, नयाँ िदGलीः सािह�य अकादमी, सन् २०१२ 

५. छेFी, राजकुमार, िसज3नाको समावलोकन, दािज/िलङः गामा �काशन, सन् २००९ 

६. xेe, अिवनाश (सIपा.), आधुिनक भारतीय नपेाली कथा, काडमाडौःसाझा �काशन, सन२्००७ 

७. छेFी, राजकुमार, अवलोकन अवबोधन, दािज/िलङः मनमाया �काशन, सन ्२०११ 

८. https://www.youtube.com/watch?v=xP-2CNtR5cY 

९. https://www.youtube.com/watch?v=YToYT99ixHY 
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                                   एकाइ ४  

                                            रातभ&र ह'री च(यो  
एकाइको संरचना 

१.�2तावना 

२.उQRेय 

३.कथाकार इ5sबहादरु राईको प0रचय 

४. इ5sबहादरु राईको कथागत �विृ8ः 

५. िविभ5न कोणबाट रात भ0र ह री चGयो कथाको िव<षेण 

६. िन�कष/ 

७. शUदाथ/ 

८. अXयास 

९. स5दभ/साम'ी 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------                               
१. ��तावनाः 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 इ5sबहादरु राई भारतीय नपेाली सािह�यका िशखर �यि��व ह न।् उनका एउटा उप5यास, तीनवटा 

कथासङ्'ह अिन बा{वटा समालोचना�मक पु2तकह- �कािशत छन्। उनी म,ुय -पमा आ,यानकार र व0रe 

समालोचकका -पमा प0रिचत छन।् इ5sबहादरु राई सन ् १९५९ मा �कािशत रातभ&र ह'री च(यो शीष/कको 

कथाबाट नपेाली कथा सािह�यमा �वशे गरेका ह न।् नपेाली सािह�यका िविभ5न िवधामा कलम चलाउन े राई 

�िश9 सामािजक यथाथ/वादी-�योगवादी कथाकार ह न।् इ5sबहादरुल े राई सामािजक, आयामलेी र 

लीलालखेनसँग सIब9 कथाह- पिन िसज/ना गरकेा छन्। सामािजक कथालखेनबाट आcनो कथायाFा थालकेा 

राईल ेपिछ लीला लखेनका नौला नौला बा5कwह- �योग गरी कथा ल,ेनमा िस9ह2त छन।् ियनल ेआयामलेी 

कथाह-मा जीवनलाई लIबाइ र चौडाइका साथ ैगिहराइमा पगुरे यथाथ/ खो[न े�यास गरेका छन।् रातभ$र ह_री 

चmयो कथामा संसारको कुन ै पिन ठाउँ �ाकृितक िवपि8 तथा �भावबाट म�ु नभएकाल े मा5छले े �ाकृितक 

िवपि8बाट भागरे होइन सङ्घष/ गरेर जीवनयापन गनु/पद/छ भ5न ेिवचार �य� भएको छ।  
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

२. उ�े�य 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 िवKाथLह-ले यो पाठ पिढसCदा इ5sबहादरु राईको, जीवनी, �यि��व, �विृ8(िवशेषता) र �कािशत 
कृितका बारेमा जा5ने छन।् उनको रातभ$र ह_री चmयो कथाको कथाव2तु(िवषयव2तु), च0रF िचFण(सहभागी), 

प0रवेश, उQRेय, SिHिव5द ुर भाषाशैलीय िव5यास बुTन सCने छन।् यस पाठमा आएका किठन शUद, वाCय, उखान-
टुCका आिदका अथ/ जा5न र िसCन सCन ेछन।् िविभ5न कोणबाट िव<ेषण ग0रएको  रातभ$र ह_$र चmयो कथाको 

मलू िवषय, भाव, िवचार जा5न सWम ह ने छन ्र अ5�यमा  अXयासमा सोिधएका िविवध �Zह-का उ8र िदन र 
ले,न सWम ह ने छन।्   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

२. कथाकार इ+^बहादुर राईको प$रचय  

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 िपता रणवीर राई र माता ह2तमाया दवेानका कोखबाट ३ फेÐुअरी सन् १९२७ का िदन ज5म िलएका 

इ5sबहादरु राईले िवKाथLकालदेिख आ,यानलेखन �ारIभ गरेका ह न।् राई सातौ ँxेणीमा अ4ययनरत छँदा नै एउटा 

िसङ्गो उप5यास लेखी िस4याएर आcना सहपाठीह- माझ चिच/त बिनसकेका िथए । उनको �यो उप5यासको 

पा�डुिलिप एकजना साथीले लगेर नफका/एकाले हरायो भ5ने कुरा उ8म कँुवरले इ5sबहादरु राईसँग िलएको 

अ5तवा/तामा उGलेख गरेका छन् (कँुवर, सन् १९८० : २५६)। यसपिछ उनले दािज/िलङबाट िन2कने 'सेवक', 

'माता' र 'छाF' ह2तिलिखत पिFकाबाट आcना �ारिIभक सािहि�यक लेखह- �कािशत गरेका िथए। सन ्१९४५ 

मा दािज/िलङमा आयोिजत 'रामकृ�ण कथा �ितयोिगता' मा राईले लेखेको कथाले �थम परु2कार पाएको िथयो। 

राईले �थम परु2कार �ा� गरेको कथा पिन हराएको बिुझ5छ। यसपिछ सन् १९५६ देिख दािज/िलङको नवयुग 

नेपाली पु2तक मि5दर �काशनबाट �कािशत ह ने tमैािसक पिFका अ[जिल-मा राईको आज रिमता छ उप5यास 

धारावािहक -पमा �कािशत भएको िथयो। �यही उप5यासको केही संशोिधत -पको आज रिमता छ प2ुतकाकार 

-पमा दािज/िलङको नवयगु नेपाली पु2तक मि5दर,गो�बथानबाट सन् १९६४ मा पिहलोपटक �कािशत भएको 

िथयो। 

 इ5sबहादरु राईको पिहलो �कािशत कथा 'रातभ0र ह री चGयो' हो। उ� कथा दािज/िलङबाट �कािशत ह ने 

सािहWय सङ्गममा सन् १९५९ मा �कािशत भएको िथयो। राईले सन ्१९५९ देिख १९६० सIम लेखेका दसवटा 

कथाह-को सङ्'ह िवपना कितपय सन ्१९६१ मा दािज/िलङको नवयुग नेपाली प2ुतक मि5दर, गो�बथानबाट 

पहलोपटक �कािशत भएको िथयो। यसपिछ सन ्१९६० देिख १९६२ सIम लेखेका अ- ते{वटा कथाह-लाई 

थपेर सन ्१९७१ मा िवपना कितपय कथासङ्'ह Rयाम Ðदश/,दािज/िलङबाट �कािशत भएको िथयो। 

 सन ्१९६३ मा इ5sबहादरु राई, ितलिवqम नेIबाङ र ईoर वGलभले आयामेली सािहि�यक आ5दोलनको 

घोषणा गरेपिछ राईले आयािमक िस9ा5तअन-ुप सामािजक कथाह- ले, नथालेका ह न।् सन् १९६३ जनू 
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मिहनामा �कािशत तेnो आयाम पिFकामा आयािमक िच5तनधारा �योग2व-प राईको पिहलो आयािमक कथा 

'UGयाक आउट, काजू बदाम छोरा' (त�ेो आयाम १९६३ : १/१) पिFकामा �कािशत भएको िथयो। यसपिछ 

'�यसरी बाँचकेो छ, �यसरी नै' (त�ेो आयाम १९६३ : १/३), 'हामी ज2तै मैनाकw आमा' (-परखेा. १९६४: ४/५), 

आकारह- छायाह-' (अि2त�व. १९७१ : २/६) �कािशत भएका िथए। उनको आयािमक कथाह-को �ितिनिध 

सङ्'ह कथा�था सन ्१९७२ मा Rयाम Ðदश/, दािज/िलङबाट �कािशत भएको िथयो। 

 इ5sबहादरु राईको िव.सं. २०३४ को Gपरेखा २०० अङ्कमा �कािशत 'lाि5तह- र लीलालखेन माF' 

लखेल ेलीलालखेनको घोषणा गरेको दिेख5छ। लीलालखेनको �योग2व-प राईल े ‘महा-दन’ (१९७३), ‘बाघ’ 

(१९७९), ‘घाँसीसँग’ (१९८०) ‘आँगनको घाममा लाटा’ (१९८०), ‘ज5ती’ (१९८२),  ‘िवo ित�ो चरणमा’ 

(१९८७) 'कठपतुलीको मन' (१९८७) ज2ता कथाह- लखेकेो पाइ5छ। राईल े लीलालखेनअनु-प लखेकेा 

कथाह-को �ितिनिध सङ्'ह कठपुतलीको मन सन ्१९८९ मा उनकw छोरी xीमती इ5s �धानल ेकलक8ाबाट 

�कािशत गरेकw िथइन्। इ5sबहादरु राईका तीनवटा कथासङ्'हिभFका कथाह-लाई आधार मानरे उनको 

कथाका0रतालाई तीन चरणमा बाँडरे अ4ययन गन/ सिक5छ। �थम चरणअ5तग/त िवपना कितपय,दो�ो 

चरणअ5तग/त कथा�था र त�ेो चरणअ5तग/त कठपुतलीको मनलाई राखरेराईको कथाका0रतालाई िनIनिलिखत 

तीन चरणमा बाँडरे अ4ययन गनु/ सा5दिभ/क दिेख5छः (क)�थम चरण: सन ्१९५६ दिेख १९६२ सIम (ख)दो�ो 

चरण: सन ्१९६३ दिेख १९७१ सIम (ग)त�ेो चरण: सन ्१९७२ दिेख हालसIम। 

 इ5sबहादरु राईको कथालखनेका ��यके चरणल ेसमाजलाई हने_ फरकफरक SिHकोण रहकेो छ। उनी �थम 

चरणमा सामािजक यथाथ/वादी, दो�ो चरणमा व2ततुा-यथाथ/वादी वा जीवनवादी र त�ेो चरणमा परायथाथ/वादी 

वा lम-लीला-अिनि�तता यथाथ/वादीका -पमा दखेा पद/छन।् 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

४.  इ+^बहादुर राईको कथागत �वृि(ः 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 इ5sबहादरु राईको कथाका0रता तीन चरणमा िवकिसत भएको दिेख5छ। पिहलो चरणमा राई समाजो5मखुी 

दिेख5छन ्भन ेदो�ो चरणमा जीवनो5मुखी र त�ेो चरणमा अ4या�मवादो5मुखी दिेख5छन।् उनको समाजो5मखुीता 

पिहलो चरणका कथामा �मखु -पमा दखेापद/छ भन ेदो�ो र त�ेो चरणका कथाह-मा आ5त0रक जीवन स�यको 

खोजीमा उनी लागकेो दिेख5छ। राईल े�थम चरणका कथाह-मा मानवको सामािजक जीवनलाई दखेाएका छन ्

भन ेदो�ो चरणमा मानव जीवनलाई दखेाएका छन ् र त�ेो चरणमा जीवन बु[दाबु[दै िसि4यएर जादो रहछे भ5न े

कुराको �ानबाट जीवन लीलामय रहकेो कुरालाई �य� गरेका छन।् राईको तीनै चरणका कथाह-मा 

मानवजीवनको सङ्घष/लाई �2ततु ग0रएको छ। उनका तीनै चरणका आ,यानमा िनराशावादल े2थान पाएको छैन। 

जीवन�ितको आ2था र मोह राईका तीनै चरणका कथाह-मा पाइ5छ। जीवनका िवसङ्गत पWह-लाई सहज 

-पमा 'हण गरेर बाँ}न ेअि2त�वबोधको चतेना उनका कथाह-मा 4विनत भएको छ। भाषा तथा शैलीगत SिHल े
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�थम चरणका कथाह-मा रहकेो जनु सरलता र बोधगIय छ �यो पिछGला चरणका कथाह-मा पाइदँैन। 

तुलना�मक -पमा तीनै चरणका कथाह-मा �ारIभको भ5दा पिछका कथाह-मा कथानकको �योग िमहीन ब5द ै

गएको छ। �थम चरणको कथाह-मा सामािजक िबIब, दो�ोमा मानिसक िबIब र ते�ोमा िवचार िबIबको �2तिुत 

पाइ5छ। भाषाका �याकरणमा qमश: जिटलता उ�प5न ह दँ ै गएको दिेख5छ राईको कथायाFा तथा कथागत 

�विृ8लाई सङ्Wेपमा भ5नु पदा/ सामािजक यथाथ/वादबाट आ5त0रक जीवनयथाथ/िभF �वेश गद� जीवनगत स�य र 

परायथाथ/को अ5वेषणमा �वेश  गरेको दिेख5छ। 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

५. िविभ+न कोणबाट रात भ&र ह'री च(यो कथाको िव/षेण  

--------------------------------------------------------------------------------------- 

(१) कथाव�तु(िवषयव�तु) 

 'रातभ0र ह री चGयो' कथामा संसारको कुनै पिन ठाउँ �ाकृितक िवपि8 तथा �भावबाट म�ु नभएकाले 

मा5छेले �ाकृितक िवपि8बाट भागेर होइन सङ्घष/ गरेर जीवनयापन गनु/पद/छ भ5ने िवचार �य� भएको छ। 

�ाकृितक िवपि8 भौितक संरचनाह-लाई 4व2त बनाउँछ तर पिन मा5छेका िसज/नशील हातह- �यसलाई तु�5तै 

बनाउन सCदछन ् भ5ने कुरा कथामा �य� भएको छ। दािज/िलङका 'ामीण समाजका �यि�ह-ले वष�भ0र 

�कृितसँग सङ्घष/ गरेर पिन बाँ}ने �यास गरेको �सङ्गलाई राईले �2तुत कथामा �य� गरेका छन।् 

 �2तुत कथामा कालेकw आमाले झरी, ह रीबतास र पै{ोले दःुख पाएर गाउँको सबै सIपि8 बेची सहरमा 

डेरा गरी ब2न े िनण/य गद/छे तर सहरमा बी. बी. गु�ङकw प�नीको झरीबतास कै कारणले म�ृय ुभएको कुरा थाहा 

पाएर आपदिवपद ्गाउँमा माF होइन सहरमा पिन पदkरहछे भ5ने चेतनाले �ाकृितक िवपि8सँग सङ्घष/ गद� गाउँ मै 

ब2ने िनण/य गद/छे। 

 “आपदिवपद ्जह× पिन छ। हो, ह रीले िबगाh यो तर अब सबै ठीक बनाइहाGछj, कुनै नसिकने काम होइन 

�यित गन/। आcनो घर छ। गोठ छ, गोठमा गाईह- छन्, बारीमा तीसचालीस Tयाङ बाँसह-को छ, गगुन र 

नेभाराका -खह- छन,् काँqोको लहरा आकाशितर जाँदैछ.. ह रीले कित पो िबगान/ सCछ र ? इः अब गएर 

बनाइहाGनुपछ/" (राई, १९६१ : ९)। कथामा यसरी मािनसले सम2याबाट पलायन भएर होइन तर आशावादी, 

जीवनमखुी र सङ्घष/शील भई बाँ}न ुपद/छ भ5न ेिवoSिHको अिभ�यि� राईले यस कथामा गरेका छन्। 

 ‘रातभ0र ह री चGयो’ कथा ह रीबतासका कारण दािज/िलङको सहरी WेF र 'ामीण WेFमा बसोबास गन_ 

मािनसह-ले भो>नु परेका सम2या र पीडाको अनभुवलाई मलू िवषयव2तु बनाएर लेिखएको छ। 'ामीण WेFमा 

बसोबास गन_ कालेका आमाबाबलेु रातभ0र चलेको ह रीका कारण ठूलो सम2या भो>नपुरेको छ। उनीह- रातभ0र 

स�ुन पाएका छैनन्। बाढी र पिहरोले उनीह-को घरखेत नै बगाउन आँटेको छ तापिन उ[यालो भएपिछ उनीह- 

सदाझै ँआआcना काममा लागेका छन।् कालेकw आमा सम2याबाट मु� ह न सहर प2न ेिवचार गछ_ तर सहरमा पिन 

उ2तै सम2या देखेपिछ गाउँ मै सङ्घष/ गरेर ब2ने िनण/यमा प>ुदछे। सहरमा पिन रातभ0र चलेको ह री र बतासका 
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कारण िविभ5न सम2या भो>नुपरेको छ। सबैको ढोका हिGलएर तथा पानी चिुहएर रातभ0र स�ुन सकेका छैनन ्भन े

कसैको म�ृय ु ह न पगेुको छ। �ाकृितक �कोपको सम2या के गाउँ के सहर सव/F उि8कै रहकेो र �यसका कारण 

मािनसमा उ�प5न संवेदना भन ेगाउँ र सहरमा अलगअलग रहकेो अनुभवलाई कथामा �2ततु ग0रएको छ। 

(२) सहभागी वा च$र@ िच@ण 

 इ5sबहादरु राईtारा िलिखत ‘रातभ0र ह री चGयो' कथामा मािहली नाम गरेकw कालेकw आमा, कालेको 

बाब,ु काले, मो�ान बाबु, मो�ान बाबुनी, दोरगेनी, बी.बी. गु�ङ नाम भएका पाF तथा च0रFह- छन।् यस कथामा 

कालेका आमाबाब ु प0रxमी र साहसी �विृ8का रहकेा दिेख5छन।् कथामा ह री चलेको रात िनकै दःुख आइपरे 

तापिन उनीह-ले साहसका साथ प0रxम गरी �यसको सामना गरेका छन।् "उडाएको टुqा }यादरह- बटुलेर 

कालेको बाबु गोठको छ�परमा चढ्यो। टीनह- िमलाएर ढुङ्गाले िथ}न थाGयो" (राई, १९६१:३)। कालेका 

आमाबाबलेु मेहनत गरेर जीिवका चलाउद ैआएका छन् भ5ने कुरा कथाकारले दखेाएका छन।् 

 "यो बारी िलएको िदनदेिख फुस/दको नाम छैन आफूलाई औलंाह- हिँसयाले काटेर, ह�केला गोबर र 

धलूोले िच0रएर दखेाइसCन ुछैन। जीउ झ�ुो भएर गइसCयो। एक िदन घर छाड्न सिकदैन, टाढा घुIने जाने कुरा त 

असIभवको इ}छा। यि8कै जोितएर मनु/ पछ/” (राई, १९६१: ६)। 

 रातभ0र हरी चलेको र पानी परेर पिहरो गएकाले उनीह- सु�न सकेका छैनन।् कालेको बाबलेु ह रीले घरै 

उडाउँछ भनेर जाँतोमा डोरी बाँधेर घरको छानालाई अडेसो िदएको छ । ऊ राती पिन िचया खाई ब2ने बानी परेको 

छ। रातभ0र नसुते तापिन ऊ िबहान उठेर फ�वा बोकेर आँगनको भल काट्न ेकाम गछ/। यसरी कालेको बाबुको 

2वभावबाट ऊ प0रxिम नेपाली जाितको च0रF हो भ5ने बुिझ5छ। 

 मािहली नाम गरेकw कालेकw आमाको अनहुार कालोकालो छ भने शरीर गितलो छ उसकै करबलले गदा/ 

कालेको बाबलेु िसपाहीको जािगर छाडेर गाउँमा आई खेतीपाती गरेर बसेको छ। ह री बतासले सताएपिछ कालेकw 

आमा सहरमा आएर ब2न ेिनण/य गद/छे तर सहरमा राितको ह रीका कारण मा5छेको म�ृयु भएको कुरा थाहा पाएपिछ 

ऊ गाउँ मै ब2ने िनण/यमा प>ुदछे। यस आधारमा हदेा/ �2ततु कथामा कालेको प0रवारमा उसकw आमाको िनणा/यक 

भिूमका रहकेो दिेख5छ। कालेकw आमाले राित ह री चGदा आcनो पितलाई सहयोग गरेकw छे भने भोिलपGट िबहानै 

सहरमा दधू पुया/उने िनयिमत काय/ गन/ िहडेँकw छे। कृिष जीवनसँग सIबि5धत रहरे दािज/िलङमा बसोबास गरेका 

कालेका बाबआुमा प0रxिमक नेपाली च0रF ह न ्भ5न ेदिेख5छ। कालेकw आमालाई डेरा खो[न सहयोग गन_ दिज/नी, 

छोराको ज5मिदनमा खीर पकाउनाका िनिIत बढी दधू मा>ने दोरङ्गेनी, बी. बी. गु�ङ तथा उसका घरमा प�नीको 

म�ृय ु ह दँा मलामी आएका मािनसह- सहयोगी पाFह- भएकाले राईले �2तुत कथामा दािज/िलङको नेपाली 

समाजबाट पाF वा च0रFह- िटपेको दिेख5छ। 

(३) प$रवेश, उ�े�य र CिDिव+दु 

 ‘रातभ0र ह री चGयो’ कथामा राईले दािज/िलङमा वषा/को पानी तथा ढल िनकासको �यव2ताको अभावमा 

'ामीण WेFका मािनसले �कृितक �कोपबाट दःुख पाइरहकेो Wण वा समयलाई अिभ�य� गरेका छन।् यस 
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कथामा दािज/िलङ भनरे 2पH नाम उGलेख नभए तापिन -ङदङु खोला, मालगोदम, लेडेनला सडक र 

िचयाकमानको नाम उGलेख भएकोले दािज/िलङको भौगोिलक वातावरणलाई कथामा �कट ग0रएको देिख5छ। 

दािज/िलङ पहाडी इलाका भएकाले पानी पदा/ पिहरोको डरले �यहाँको जनजीवन Fिसत बिनरह5छ। “हावा पिन यै 

डाँडामा चै कित चलेको। �यसको सास।...पानी पदा/ अब फे0र प{ैोको डर.. भ5यो कालेको बाबुले”(राई, १९६१)। 

यस कथामा पानी र हावाको कारण गाउँमा ब2ने कालेका आमाबाबुको जीवन सङ्घष/मय बनेको छ। पिहरोले 

आँगनको आधा पाटा लिगिदएको छ भने गाउँदिेख सहर आउने बाटाह- भि�कएका छन्। पCका र रा�ो बाटोको 

�ब5ध नभएको दािज/िलङ -छेउछाउको कमानब2तीको िचFण यस कथामा पाइ5छ।  

 कथामा उGलेख भएका 2थानह-को नाम र हावापानी तथा पिहरोको उGलेखले यस कथामा दािज/िलङको 

भौितक प0रवेश �कट भएको दिेख5छ।�2तुत कथामा दािज/िलङमा ब2ने नेपालीह-ले �कृितसँग सङ्घष/ गनु/परेको 

यथाथ/ घटना देखाउनाका लािग 'ामीण पहाडी प0रवेश, िभरालो जिमन, म0yतेलको िटनको छानो भएको घर, 

अ�यािधक -पमा आउने ह रीबतास र पानीको वण/न ग0रएको छ। दािज/िलङका नेपालीह-ले �कृितक �कोपसँग 

सङ्घष/ गरेर जीवन बाँ}नुपरेको यथाथ/ सामािजक प0रवेश यस कथाले समेटेको दिेख5छ। 

 �2तुत कथामा भारतको दिज/िलङ िजGलामा 2थायी -पमा बसोबास गरेर िविभ5न �यावसायह- 

अपनाउँद ैआएका नेपालीह-को युगीन प0रवेशलाई देखाइएको छ। दािज/िलङिजGला शहर र गाउँ िमलेर बनेको 

कुरालाई कथाले देखाएको छ। दिज/िलङपहाडी भगूोिलक संरचना भएकाले �यहाँ �ाकृितक �कोप सहर र गाउँ दवैु 

2थानमा पन_ तर �यहाँको �भाव र अनुभिूत भने अलग रहकेो कुरालाई कथामा �H पा0रएको छ। दिज/िलङका 

मािनसह-ले �ाकृितक िवपि8सँग सङ्घष/ गरेर बाँचेको कुरालाई देखाइएको छ। मािनसले सम2याबाट पलायन 

भएर होइन तर सङ्घष/शील भई बाँ}नु पछ/ भ5ने जीवनSिH तथा कथाको उQेRयलाई 4विनत गन/ कथाकार सफल 

भएका छन।् �2तुत कथामा कथाकार 2वयम ्उपि2थत नभएर पाFह-का मा4यमबाट कथाको संरचना ग0रएकाले 

यस कथामा ततृीय प-ुष SिHिव5दकुो �योग भएको छ। 

(४) भाषाशैलीय िव+यास 

 'रातभ0र ह री चGयो' कथामा राईले दािज/िलङमा बसोबास गन_ म4यमवगLय नेपालीह-ले बोGने सरल र 

2वाभािवक भाषाको �योग गरेका छन्। पाFह-को संIवादबाटै कथाको िवकास भएकाले पाFले बोलेको भाषाबाट 

2थानीयताको बोध ह 5छ। ज2तैः 

 " ितमीह- बसेको छेउछाउमा कतै कोठा खाली छैन, बैनी?' 'छैन, िकन िददी, ित�ोितर पैरो गयो िक...' 

'हनै म बजारितर घर खो[दैछु। पानी, टyी अिलक निजक भाको, दश-प5¶ �पेसIमको"(राई. १९६१:८) 

दािज/िलङको बोलचालको भाषामा आदराथLभ5दा 'ितमी' भ5ने चलन बढी छ। लो>ने2वा2नीबीच पिन 'ितमी' भनेर 

सIबोधन ग0र5छ। कथामा पिन लो>न2ेवा2नीबीच ितमी भनेर सIबोधन ग0रएको छ। कथामा 2थानीय बोलीचालीका 

ज2तै: पै{ो, उडाइदेको, लाइिदएर, याँ, हाँ, ितमारलाई, बोज,ू बैनी, भाको, -पे, काँ, रैछ Cयै शUदह-को �यग 

भएको छ। यसरी नै अनकुरणा�मक शUदह-को �योगले भाषामा रोचकता थपेको देिख5छ, ज2तै: 
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खGट्याङखGट्याङ, खट्खट्, धरररर, जलुलूू, �वा2स ह ���, ज�ुकजु�क, Xयाट्Xयाट िघिटकिघिटक, 

IयाउIयाउ।ठाउँठाउँमा नेपालीइ8र तर दािज/िलङमा चलनचGतीमा रहकेा शUदह-को पिन �योग ग0रएको छ। 

ज2तैः टच/, इCससु, ÙाईिCलन, पिुलस, िबिGडङ आिद। कथाकारले वण/न गरेका घटनामा �योग गरेको भाषा 

यथाथ/परक रहकेो दिेख5छ। ज2तै: “अँ4यारो चािह ँआcनो हात नदिेखने अँ4यारो छ” (राई. १९६१:२)। कथाको 

घटनालाई सुहाउने भाषाको �योग यस कथामा भएको दिेख5छ। दािज/िलङको बोलीचालीमा पुिलङ्ग र 

¸ीिलङ्गमा �यित भेद पाइदँैन। यस कथामा पिन पाFह-ले बोलेको भाषामा िलङ्गभेद पाइदँैन। ज2तै: "िननीको 

आमा राित लडेर होसै छैन, बेहोस छ। 'कहाँ लडेछ?" (राई. १९६१:८)। यस वाCयमा 'िननीको आमा' ¸ीिलङ्ग 

कता/ भए पिन 'बेहोस छ' 'लडेछ'ज2ता पुिलङ्ग िqयापदको �योग ग0रएको छ। 

 �2तुत कथामा �यु� भाषामा �याकरिणक िवचलन पाइ5छ।ज2तैः "बेिचिद5छु दवैु माउ गाई र कोरलीह- 

सब सोहोरमोहोर दाम िमलाएर" (राई. १९६१:७)। यस वाCयमा कता/को �योग ग0रएको छैन। कम/ �योग गरेर 

�यसपिछ िqयापद �योग गनु/पन_ नेपाली भाषाको �याकरिणक �यव2था भए पिन उ� वाCयमा िqयापद पिहला 

�योग गरेर अिन माF कम/को �योग ग0रएको छ। यसरी दािज/िलङको 2थानीय नेपाली समाजमा बोGने भाषालाई 

राईले कथामा �2तुत गरेका छन।् 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

५. िन2कष3 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 इ5sबहादरु राई सन् १९५९ मा �कािशत रातभ�र ह8री च.यो शीष/कको कथाबाट नेपाली कथा सािह�यमा 

�वेश गरेका ह न्। नेपाली सािह�यका िविभ5न िवधामा कलम चलाउने राई �िश9 सामािजक यथाथ/वादी-

�योगवादी कथाकार ह न।् इ5sबहादरु राई सामािजक। आयामेली र लीलालेखनसँग सIब9 कथाह- पिन िसज/ना 

गरेका छन्। सामािजक कथालेखनबाट आcनो कथायाFा थालेका राईले पिछ लीला लेखनका नौला नौला 

बा5कwह- �योग गरी कथा ले,नमा िस9ह2त छन।् ियनले यामेली कथाह-मा जीवनलाई लIबाइ र चौडाइका 

साथै गिहराइमा पगेुर यथाथ/ खो[ने �यास गरेका छन।् ियनले बौि9क खालका च0रF�धान र घटनट�धान दवैु 

खाले कथा लेखेका छन।् ियनले अिथ/क िवषमता, िवसङ्गित, कु�ठा, सङ्घष/, वेदना आिदलाई कथाको िवषय 

बनाएका छन्। 'रातभ0र ह री चGयो' कथामा संसारको कुनै पिन ठाउँ �ाकृितक िवपि8 तथा �भावबाट म�ु 

नभएकाले मा5छेले �ाकृितक िवपि8बाट भागेर होइन सङ्घष/ गरेर जीवनयापन गनु/पद/छ भ5न ेिवचार �य� भएको 

छ। �ाकृितक िवपि8 भौितक संरचनाह-लाई 4व2त बनाउँछ तर पिन मा5छेका िसज/नशील हातह- �यसलाई तु�5तै 

बनाउन सCदछन ् भ5ने कुरा कथामा �य� भएको छ। दािज/िलङका 'ामीण समाजका �यि�ह-ले वष�भ0र 

�कृितसँग सङ्घष/ गरेर पिन बाँ}ने �यास गरेको �सङ्गलाई राईले �2तुत कथामा �य� गरेका छन।् ‘रातभ0र ह री 
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चGयो’ कथामा राईल े दािज/िलङ WFेका मािनसल े �कृितक �कोपबाट दःुख पाइरहकेो Wण वा समयलाई 

अिभ�य� गरकेा छन।् दिज/िलङका मािनसह-ल े�ाकृितक िवपि8सँग सङ्घष/ गरेर बाँचकेो कुरालाई दखेाइएको 

छ। मािनसल े सम2याबाट पलायन भएर होइन तर सङ्घष/शील भई बाँ}न ु पछ/ भ5न े जीवनSिH तथा कथाको 

उQRेयलाई 4विनत गन/ कथाकार सफल भएका छन।् �2तुत कथामा कथाकार 2वयम ्उपि2थत नभएर पाFह-का 

मा4यमबाट कथाको संरचना ग0रएकाल े यस कथामा ततृीय पु-ष SिHिव5दकुो �योग भएको छ। 'रातभ0र ह री 

चGयो' कथामा राईल ेदािज/िलङमा बसोबास गन_ म4यमवगLय नपेालीह-ल ेबोGन ेसरल र 2वाभािवक भाषाको 

�योग गरकेा छन।् पाFह-को संIवादबाटै कथाको िवकास भएकाल ेपाFल ेबोलकेो भाषाबाट 2थानीयताको बोध 

ह 5छ। 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

श6दाथ3ः 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

�2तावना - कुनै काय/योजना, उQRेय आिदका िनिIत उपि2थत गन_ 

पविृ8  - कुनै काय/, लnय 

िवसङ्गित - निमGदोपन; बमेलेपन; असङ्गित 

�णयशील - मायाल ुशUदमा ग0रएको िब5तीभाउ; �मेपवू/क ग0रएको �ाथ/ना 

�यङ्>य  -  हाँसो;ठyा 

िसज/ना  - नयाँ िनमा/ण; सिृ� ट; रचना 

युगबोध  -  समय बझुकेो  

यथाथ/परक - स�यमा आधा0रत 

प0रवशे  - चारैितरबाट हरेाइ चारैितर दिेखन े

सहपाठी  - एउटै कWामा साथसाथै पढ्न,ेदjतरी 

SिHिव5द ु - कुनै कृितमा समा,याताको ि2थितलाई जनाउन े च0रF, 

लीलालखेन - दवेदवेीका अवतारका च0रF आिदको अिभनय वा लखेन 

आ,यान -  बयान, वण/न, व8ृा5त कहानी, कथा-उप5 यास आिद 

अि2त�वबोध - जगत ्र जीवनको िवसङ्गितको बोध 

परायथ/ता - अका/का िनिम8को 
अ5वशेण -  लकुेिछपकेा कुराह-को रा�ोसँग खोजीिनती गन_ काम; अनसु5धान; शोध 

आयामलेी - आयामको; आयामसँग सIबि5धत 
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------------------------------------------------------------------------------------------------ 

अ9यास 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

१. िन]न िलिखत �FहGको उ(र िदनहुोस-् 

(क) कथाकार इ5sबहादरु राईको प0रचय िदँद ैउनको कथागत मलू �विृ8बारे चचा/ गनु/होस्। 

(ख) ‘रातभ0र ह री चGयो’ कथाको मलूभाव तथा सारंश ले,नहुोस्। 

(ग) कथाको तrवका आधारमा ‘रातभ0र ह - चGयो’ कथाको िव<ेषण गनु/होस्। 

(घ) रातभ0र ह री चGयो कथाको प0रवेशबारे ले,नहुोस् 

(ङ) राभ0र ह री चGयो कथाको भाषाशैली केक2तो रहकेो छ ले,नहुोस्।  

 

२. िन]निलिखत �FहGको सङ्fपेमा उ(र लIेनु होस-् 

(क) इ5sबहादरु राईको मातािपताको नाम के हो? 

(ख) इ5sबहादरु राईको ज5म किहले अिन कहाँ भएको हो? 

(ग) इ5sबहादरु राईको आयामेली कथालेखनको �ितिनिध�व गन_ कथासङ्'हको नाम के हो? 

(घ) इ5sबहादरु राईको लीला लेखनको �ितिनिध�व गन_  कथासं'हको नाम के हो? 

(ङ) सािह�य अकादमी, नयाँ िदGलीबाट परु2कृतइ5sबहादरु राईको कृित कुन हो? 

(च) इ5sबहादरु राईtारा िलिखत उप5यास कुन हो? 

(छ) इ5sबहादरु राईकtारा िलिखत कुन ैदईुवटा समालोचना�मक कृितको नाम ले,नुहोस्? 

(ज). इ5sबहादरु राईtारा िलिखत पिहलो कथासङ्'हको नाम ले,नुहोस ्। 

(झ) ‘रात भ0र ह री चGयो’ कथामा कुन SिHिव5द ु�योग ग0रएको छ? 

(ञ) ‘रात भ0र ह री चGयो’ कथाको नायक-नाियकाको नाम ले,नुहोस ्। 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 स+दभ3;+थ  

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

१. कँुवर, उ8म, सDा र सािहWय(सIपा), काठमा�डौः -पायण �काशन, सन ्१९६६ । 

२. दाहाल,िवKापित, भारतीय न ेपाली सािहWयको इितहास,ओदालगडुीः सङ्गवेद िवoशाि5त िवKालय, सन ्२०१४ 
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          एकाइ ५ 

िदशा�तर 
एकाइको संरचना 

१- ��तावना 
२- उ��ेय 
३- कथाकार िवqमवीर थापाको प$रचय 
४- कथाकार िवqमवीर थापाको कथागत �वृि( 
५- िविभ+न कोणबाट िदशा+तर कथाको िव/ेषण 
६-  िन2कष3 

७-  श6दाथ3 

८- अ9यास 

९- स+दभ3साम;ी 

१०-  

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

१. ��तावना 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 िवqमवीर थापा नेपाली कथा सािह�यका उ�कृH एवं मौिलक कथालेखक ह न।् उनी मु,य -पमा मौिलक 

सामािजक तथा यथाथ/वादी कथाकारका -पमा प0रिचत छन।् कथाकार िवqमवीर थापाको उ�कृH सामािजक 

यथाथ/वादी कथाह-म4ये िदशा�तर एउटा हो। �2ततु कथा उनको �थम �कािशत कथासङ्'ह बीसo शता6दीकp 

मोनािलसामा सङ्किलत रहकेो छ।  �2तुत कथा िदशा5तरमा िदशा5तर शीष/कको प2ुतक �काशन गरेर 

समाजलाई िदशा दखेाउने िqयाकलापसँग यसको कथाव2तु जोिडएको छ। भाषा-सािह�यले समाजको सIमान 

बढ्ने भए तापिन नेपाली जाितले �यताितर आँखा िचIलेर रCसी सेवन ज2तो िवकृितमा फसेकोमा कथाकार िनकै 

िचि5तत बनेका छन्। यस कथामा कथाकारले प2ुतक लेखेर समाजलाई सही बाटो दखेाउन खोजेका तर नेपाली 

समाजले नेपाली भाषा�ित आँखा ब5द गरेको भाव बझुाउन खोजेका छन् ।  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

२. उ��ेय 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 िवKाथLह-ले यो पाठ पिढसCदा  िवqमवीर थापाको जीवनी, �यि��व, �विृ8(िवशेषता) र �कािशत 

कृितह-को प0रचय �ा� गन/ सCने छन्। िदशा+तर कथाको कथाव2त(ुिवषयव2तु), च0रF िचFण(सहभागी), 

प0रवेश, उQRेय, SिHिव5द ु र भाषाशलैीय िव5यास 2पHसँग बुTन सCने छन्। िवKाथLह-ले यस पाठमा आएका 
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किठन शUद, वाCय, उखान-टुCका आिदका अथ/ जा5न र िसCन सCन ेछन।् िविभ5न  कोणबाट िव<ेषण ग0रएको  

िदशा+तर कथाको मलू िवषय, भाव, िवचार जा5न सWम ह ने छन ्र अ5�यमा  अXयासमा सोिधएका िविवध तहका 

�Zह-का  िलिखत उ8र िदन र ले,न सWम ह ने छन्।     

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

३. कथाकार िवqमवीर थापाको प$रचय  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 िवqमवीर थापाको ज5म २२ फरवरी  १९५० को बधुबारका िदन मेघालयको राजधानी िशलाङ अ5तग/त 
बारप�थर भ5न े गाउँमा भएको हो। ियनका िपताको नाम रघवुीर थापा र माताको नाम कौशGया दवेी थापा 
हो।िवqमवीर थापाका दाजुको नाम हक/ बहादरु थापा र िददीको नाम जय5ती दवी हो। िवqमवीर थापाको 
बाGयकाल गरीबी र अभावमा िबतेको बिुझ5छ। थापा चार वष/का ह दँा उनका बाबाको म�ृय ुभएको िथयो। बाबाको 
सानमैा म�ृय ुभएको कारणले दाजुको रेखदखेमा उनी ह क_ । िवqमवीर थापाको �ारिIभक िशWा के5टो5मे5ट 2कुल 
िशलाङमा भएको बिुझ5छ। कWा तीनसIम �यहाँ पढेपिछ कWा ६ सIम गोखा/पाठशाला अ4ययन गदा/गद� आमाको 
पिन म�ृय ुभएको कारणले दाजसँुग ैपGटनमा जानपुरेका कारणले उनको पढाइ सुचा� -पले ह नसकेन। सन ्१९६१ 
मा दाजसँुग िशलाङ् फक_ पिछ जसोतसो कWा आठसIम पढ्न सफल भए�यसपिछ उनलाई अिघ बढ्ने औसर 
जरेुन। आिथ/क किठनाइका कारण सन् १९६८ सालमा उनी5/8 गोखा/ राइफGसमा भना/ भए। सन ् १९८३ सIम 
उनले ५/८ गोखा/ राइफGसमा सेवा गरे तर 2वा2mयको कारणले 0रटायर िलएपिछ सािह�य सेवामा लागे र 
वत/मानसIम पिन  लािगरहकेै छन्। औपचा0रक-पमा कWा आठसIमको िशWा िलएका भए तापिन थापाले आcन ै
बलमा पढेर, उ�कृH प2ुतकह-अ4ययन गरेर आफूलाई प0रपCCव पारेका छन ् र रा�ा सािह�यका कृितको रचना 
गरेका छन्। थापा सफल सािह�यकारका साथ ै रा�ा िचFकार पिन ह न।् थापा िवगत पाचास वष/देिख, सािह�यर 
िचFकलाको WेFमा िनर5तर लागेर  आcनो जीवन र �यि��वको िनमा/ण गरेका छन।्      
 गरीबी र अभावमा ह क_ का थापाको �यि��व अ�य5त सरल र सहज छ। ियनको शारी0रक गठन 2तरीय 
रहकेो छ भने अ5य अङ्गह- पिन आकष/क छन्। ियनी सधu दा{ी काटेर िचिटCक परेर िहड्ंने गरेका दिेख5छन।् 
ियनको अनुहारमा एक �कारको दाश/िनक छाप 2पH द,ेन सिक5छ। थापा �ायः सबसँैग िमGनसCने र सधैँ केही 
गरj भ5न ेिवषयमा लािगरहकेा देिख5छन्। शारी0रक -पले अ2व2थ रह ेपिन मानिसक -पमा ियनी सधu िqयाशील 
रहकेा पाइ5छन।् थापाले लेखन, सIपादन तथा िचFकलाज2ता िवषयमा िवगत पाचास वष/दिेख िनर5तर िqयाशील 
रहरे योगदान िदइरहकेा छन।्पGटन ेजीवनमा काय/ गरेर िनव8ृ भएका भए पिन उनमा पGटनको कुन ैछाप दिेखंदनै। 
समाजमा फैिलएको िवकृित तथा नशा सेवनले िब'केा यवुाह- दे,दा ियनी िनकै िचि5तत दिेख5छन।् आcन ैबाब ु
पिन अ�यिधक रCसी सेवनले अGपायमु ै मरेका ह नाले रCसी�ित ियनको नकारा�मक सोच रहकेो पाइ5छ र यो 
�विृ8 ियनको �यि��व र कृित�वमा पिन 2पH दिेख5छ। कुन ै काय/मा लागेपिछ  �यसलाई िन�कष/सIम पुराउने 
ियनको 2वभाव रहकेो छ। ियनका धेरैजसो रचनाह-मा आफूले �यतीत गरेको जीवनको 2पHछाप द,ेन सिक5छ। 
ियनको �यि��व कलम,कुची र ब5दकुको सङ्गमले बनेको छ। यी तीन ै िवषयमा ियनी िस9ह2त छन्।पGटनमा 
छँदा ियनले पवूL पािक2तान(अिहलेको बङ्लादशे) छुy ै देश ब5ने qममा �यस य9ुमा भाग िलएका िथए साथ ै
कारगीलको य9ुमा पिन सहभागी भएका िथए।  



49 

 

 िचFकारी ियनको �िचको म,ुय िवषय रहकेो छ। ियनले िविभ5न �यि�,व2तु, 2थानका स5ुदर िचF 
बनाएका छन।् पशुपितनाथ, 2वामी िववेकान5द, अगमिसंह िगरी,कारिगल य9ु आिद ियनका �मखु िचFह- ह न।् 
थापाले आcनो जीवनको धेरैजसो समय दशे, समाज जाित, भाषा तथा सािहि�यक योगदानमा िबताइसकेका छन्। 
ियनी सािह�यसेवाका लािग नै ज5मेका ह न ्भ5ने िवषय ियनको जीवनीबाट बुTनसिक5छ। पGटनमा छँदा पिन ियनले 
फुस/दको समयमा सािह�यका िविभ5न प2ुतक पढ्ने र िच5तन गन_गरेको कुरा उनको जीवनीबाट जा5न पाइ5छ। 
ियनको �यि��व कथा, उप5यास, िनब5ध, किवता, गीत,नाटक, िचFकला आिदको सम5वयबाट बनकेो छ। ियनको 
जीवनी र �यि��व बुTन ियनका कथा, उप5यास, िनब5ध, किवता, गीत तथा समयसमयमा बनाइएका कला�मक 
िचFकलाह- पढ्नु र हनुे/पन_ ह 5छ। 
 िवqमवीर थापाले सन ्१९६४ मा ‘य9ुको िवभीिषका’ कथा लेखेका िथए तर �यो �कािशत ह न सकेन र 
�यो अपणू/ र�ो। सन ् १९६९ मा रिचत ‘त-ण’ पिFकामा �कािशत भएको ‘कIयिून2ट’ शीष/कको कथाबाट 
ियनको नेपाली सािह�मा �वेश भएको हो। कथाबाट थािलएको ियनको सािहि�यक याFा पिछ गएर उप5यास, 
िनब5ध, नाटक, गीत,िचFकला आिदमा िव2ता0रत ह 5छ र िनर5तर गितशीलता पाइरह5छ.।  
 िवqमवीर थापाका �कािशत कृितह- ह न्- िवगतको प$रवेशिभ@(उप5यास सन ्१९८३), िट�टादेिख 
सतलजस]म(उप5यास सन् १९८६), हWया रातो डायरीको(सं2मरण सन ् १९९४), बीसo शता6दीकp 
मोनािलसा(सािह�य अकादमी परु2कार �ा� कथा सङ्'ह, सन् १९९७), माटो बोmदो हो(उप5यास सन् 
२००७),मिणिसहं गु�ङ(जीवनी सन ्२०१०), कारिगल युB-१९९९ सIझनाको सँगालो,भाग-१, सन ्२०१६)। 
थापाले युगCिD(1१९८९), युगा+तर(१९९४) र कम3वीर धनबहादुर सोनार आaनै 
अिभcयिdिभ@(सन,्१९९६) पिFकाको सIपादन गरेका छन।् िवqमवीर थापा ‘गोखा/ एCस् सिभ/समेन यिुनयन’, 

िशलाङ, ‘नेपाली सािह�य �काशन सिमित’ िशलाङका काय/का0रणी सद2य, ‘नेपाली पाठ्यपु2तक सिमित’का 
सद2य, ‘स�ऋिष सां2कृितक सङ्घ’ तीनसुिकयाका सGलाहाकार, ‘दउेराली सां2कृितक सङ्घ’ बािलजान 
शोिणतपरुका सGलाहाकार आिद सं2थाह-मा रहरे उGलेखनीय योगदान िददैं आएका छन्। थापाको सािहि�यक 
योगदानको कदर गद�- र�नxी सवुण/ पदक,(सन ् १९८५), �Hा परु2कार(सन ् १९९२), ह0रभ� कटुवाल 2मिृत 
पुर2कार(सन ् १९९५) सािह�य अकादमी lमण अनदुान(सन् १९९२), सािह�य अकादमी प2ुकार(सन ् १९९९), 
िसिCकम सरकारबाट मािसक प5ेसन आिदबाट  सIमान ग0रएको छ। 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
४. कथाकार िवqमवीर थापाको कथागत   �वृि(  

 ----------------------------------------------------------- -------------------------------------------------  

 िवqमवीर थापा पूवk8र भारतको िशलाङ्गमा बसेर नेपाली सािह�यका िविवध िवधामा कलम चलाएर 
नेपाली सािह�यमा आcनो लेखनीtारा िविशH लेखकका -पमा 2थािपत ह न सWम भएका छन।् आज नेपाली 
सािह�यको इितहासको कुरा गदा/ िवqमवीर थापाको नाम निलए �यो आधरुो ह 5छ र नेपाली सािह�यको एउटा पातो 
0र8ो ब5छ। िवगत पचास वष/देिख नेपाली सािह�यको िवकास गराउन िनर5तर लािगरहकेा थापाका सािह�यमा 
िविवध �विृ8ह- दिेख5छन्। ियनी समसामियक युगका 2व}छ5दतावादी -यथाथ/वादी सािह�यकार ह न।् कथा 
िवधाबाट आcनो सािहि�य याFा थाले पिन पिछ गएर ियनी उप5यास लेखनमा बढी केि5sत भएका दिेख5छन।् ियनी 
सामाजका स�य िवषय िलएर कथा ले,ने कथाकार ह न्। सामािजक यथाथ/ ियनको लेखनको मलू �विृ8हो। ियनका 
कथा लेखनमा संरचना�मक िविवधता पाइ5छ। कथा �ारIभ गन_ त0रकामा ियनी मौिलक छन।् कथा भ5नुअिघ 
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वातावरणको �या,या गरेर कथािभF �वेश गनु/ ियनका कथामा पाइने �मखु िवशेषता ह न।्   ियनले उप5यासमा 
�चिलत िनयम अनसुार सोझै �वेश नगरेर काGपिनक लेखकको उGलेख गरेर िवषयिभF �वेश गन_ छुyै �विृ8 
2थािपत  गरेका छन।् ियनका तीनैवटा उप5यासमा यो िवशेषता पाइ5छ। थापा मलूतः 2व}छ5तावादी सािह�यकार 
ह न ्।ियनले कथा, उप5यास ,जीवनी तथा अ5य रचनाह-मा सामािजक यथाथ/ ,ऐितहािसक स�य, नेपाली समाजसँग 
जोिडएका िविवध िवषय र स5दभ/को उGलेख गरेका छन।् थापा िविवध घटनाह-को उpाटन गन_ सािह�यका रह न।् 
ियनका कथा तथा उप5यास अ�य5त रोचक र आकष/क ह 5छन।् ियनी च0रFलाई भ5दा घटनालाई मह�व िदने 
सािह�यकार ह न।् एकभ5दा धेरै पाFह-को �योग गनु/ ियनको मलू �विृ8 रहकेोछ। ियनका कथा तथा उप5यासमा 
धनी ,गरीब,  िशिWत अिशिWत,शह0रया,गाउँले आिद िविवध पाFह- पाइ5छन्। थापाका कथा,िनब5ध, 
जीवनीमलूक लेखमा भौगोिलक र ऐितहािसक स5दभ/को उGलेख गरेको पाइ5छ। थापा �कृित र स�यलाई संयोजन 
गरेर �यसमा रोचतकता थ�न िसपालु छन।् ियनले मा5छेका िभFी-बािहरी दवैु च0रFको िचFण गरेका छन्। ियनले 
आcना कथामाफ/ त पवूk8र भारतको रहन -सहन , वेषभषूा , चालचलन , सं2कार , जीवनचेतना आिदको रा�ो िचFण 
गरेका छन।् िविभ5न �कारका स5दशे िदनु ियनको मह�वपणू/ िवशेषता रहकेो छ। भाषा-सािह�य परIपरा , सामािजक 
सं2कार ियनका रचनाका �मखु िवषय ह न।् थापाले आcना कथाtारा क-णा र  Fासदको िचFण गरेका छन्। 
आ�मह�या गनु/ ,दःुखा5तमा पगुेर सिकन,ुपलायन ह न ु,िनराश ह न ुआिद पिन ियनको �विृ8 रहकेो छ। थापा श9ु, 
सहज, सरल आकष/क भाषाको �योग गन_ कथाकार ह न।् 2थानीय भाषाको कताकित �योग भए तापिन ियनी श9ु 
र मानक नेपाली भाषाको �योग गन_  सचेत कथाकार ह न।् 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
५. िविभ+न कोणबाट िदशा�तर कथाको िव/षेण 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

(१) कथाव�तु )िवषयव�तु(  
 कथाकारले आcनो  जाितको सं2कृित बाँचे जाित बाँ}छ,जाित बाँचे भाषा बाँ}छ र जाितको उ5नित ह 5छ 
भ5ने िवषयमा गIभीर भएर केही लेिखरहकेो छ। नेपाली भाषा-सं2कृितमा आएको िवकृित  देखेर कथाकार िचि5तत 
भएर केही सोिचरहकेो छ। पि�मी गीतको धनूमा हा�ा यवुा-युवतीले आcनो गीत-सङ्गीत भजन -िकत/न िबस_को 
द,ेदा कथाकार दःुखी ब5छ। 
 कथाकार एकिच8 भएर ‘िदशा5तर’ नामको प2ुतक ले,नलािगरहकेो बेला उसकw xीमती म~जूषाले 
कोठाबाट ‘कित ले,नभुएको भात पि2कसकेकw छु’ भनेर कराउँछे। लेखक झ2क5छ र उसको लेखाइको एका'ता 
भङ्ग ह 5छ। ‘गIभीर भएर लेिखरहकेो बेलामा यसरी नकराऊ’ भनेर म~जूषालाई सIझाउँछ। म~जूषाले अिघदिेखनै 
भात प2केर पिख/रहकेw ह 5छे। उसले ‘सबैकw 2वा2नी ह न ु तर लेखक भनाउँदाकw 2वा2नी नह न’ु भनेपिछ 
लो>ने(कथाकार) भा5साकोठामा जा5छ। 
 राित ओ}�यानमा पसेपिछ कथाकारले म~जषूालाई ‘आजका नेपाली युवा-यवुती िदशाहीन भएर अक�  
बाटो िहिंडरहकेा छन ् र ियनीह-ले आcनो भाषा-सं2कृित िबिस/सकेका छन’् भनेर नै  बाटो दखेाउन ‘िदशा5तर’ 
शीष/कको प2ुतक लेिखरहकेो छु भ5ने कुरा गछ/। ‘जुनजाितको सािह�य धनी ह 5छ �यो जाित िवoको �गितशील 
जाित ह 5छ’ भनेर आcनो िवचार 2वा2नीलाई सुनाउँछ। पछौटे भएका नेपालीह-लाई बाटो देखाउन मेरो पु2तकले 
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सहयोग गन_ छ र समुिचत िदशा पाउन े छन ् भ5दै आcनो िवचार म~जषूालाई सुनाइरको ह 5छ तर ऊ भने म2त 
िनदाएर घुन/थािलसकेकw ह 5छे। कथाकार पिन घ�लCक िसरक ओढेर स�ुछ। 
 आधा रातमा म2त िनदाइरहकेो बेलामा म~जूषाले लो>नेलाई उठाउँछे। बािहर चट्याङ-चट्याङ गरेर बेसरी 
पानी प0ररहकेो ह 5छ। मyीतेलको िटनको छानोबाट पानी चहुरे िसरक लछ�पै िभिजसकेको ह 5छ। कथाकर उठेर 
पानी चुहकेो चेपमा हातले सोझाएपिछ पानी चहु न छोड्छ। म~जषूाले िवर� भएर ‘य2तो िवजोगमा कसरी ब2न ेर 
आउने स5तानलाई कसरी ह का/उने’ भनेर लो>नेसँग गुनासो पो,छे। आcना गरगहना बेचेर वा ब5धक राखेर भए पिन 
एउटा पCकw घर बनाउँ भनेर लो>नेलाई भ5छे। कथाकार(लो>न)ेले दईु वष/पिछ लाइफ इनसरेु5सको प5¶ हजार र 
पु2तकको केही रोयGटी आएपिछ पCकw घर बनाउने बाचा गछ/। कथाकारले पु2तक �काशनको िनिIत भनेज2तो 
�काशक पाउँनसCदनै। केही उपाए नदेखेपिछ म~जूषाका गहना ब5धक राखेर प2ुतक छपाउँछ। केही गनेचुनेका 
आफ5तह-ले पु2तक िकिनिद5छन्। प2ुतक िबqw ह दँैन, पु2तकको लगानी पिन उठ्दैन। 2वा2नीका ब5धक राखेका 
गहना िफता/ गन_सIम पैसा ह दँनै। लो>ने-2वा2नी दवैु िनराश ह 5छन।् नेपालीह-ले आcनो भाषा�ित दखेाएको 
उदसीनता देखेर कथाकार सा{ै दःुखी ब5छ र मनमा अनेक कुरा खेलाइरह5छ। 
 म~जुषाले केही िदनमा छोरो ज5माउँछे। पैसाको अभावले गदा/ सु�केरीको रा�ो सेवासुसारसIम ह नसCदैन। 
लो>नेले उसलाई एउटा रा�ो साडीसIम िकिनिदन सCदैन। म~जषुाले फाटेकै साडी लगाएर भए पिन लो>नेको लाज 
छो�न ेकोिशश गछ_। नेपाली समाजको िवचार बझेुर उसले नेपालीलाईबाँदरको उपमासIम िद5छे।  
 एक साँझ कथाकार अिफसबाट घर आउँदा घरको कोठाबािहर दश बा{ जना िचनेका निचनेका मा5छेह- 
द,ेछ। ती मा5छेह-ले रCसी खाँद ैग0ररहकेा िथए। कथाकार 0रसाउँद ैभा5साकोठामा प2छ। यो के गरेको?, यसरी 
िकन मेरो बेइ[जत गरेको? भनेर 2वा2नीलाई हकाछ/। लो>नकेा कुरा सनेुर ‘यFो िदन नाङ्गै बसेर तपाईकंो समाजले 
के िदयो?’ भनेर उGटै लो>नेलाई �Z गछ_। नाङ्गो बसेर समाजको अिघ बेइ[जत ह न ुभ5दा रCसी पारेर भए पिन, 
पैसा कमाएर ऋण ितरेर इ[जतले ब2न ुजाित भनेर लो>नेलाई ठाडो जवाब िद5छे।’ उसका कुराले  कथाकार(लो>न)े 
िन�8र ह 5छ। आँखामा आँस ुटलपल ह 5छ। 
 रCसीको �यापर रा�री चGनथाGछ। उनीह-ले ब5धक राखेको गहना उका2छन्। उनीह-ले ठूलै घर 
बनाउनसCन े पसैा कमाउँछन्। िवKाथLदिेख िलएर समाजका ग5यमा5य मा5छे पिन �यहाँ रCसी खान आउँछन।् 
रCसीमा बेसरी पैसा उडाएको दखेेर कथाकारले आcनोपु2तक िकिनिदन अनरुोध गछ/। कसैले प2ुतक महगँो भयो, 
कसैले नेपाली पु2तकमा के पाइ5छ भनेर �यङ्>य गद� हाँसोमा उडाउँछन ्तर रCसीको झvकमा पचास, सयका नोट्स 
पछान_ गछ/न्। नेपालीह-को बिु9, मानिसकता र सोच दखेेर कथाकार दङ्ग पछ/। पु2तक लेखेर समाजलाई बाटो 
दखेाउन ेउसको सपना चकनाचरु ह 5छ। यहाँ पगेुर कथा समा� ह 5छ। 
(२) सहभागी वा च$र@ िच@ण 

 यस कथामा �मुख सहभागीका -पमा म अथा/त कथाकार र उसकw xीमती म~जूषा रहकेा छन्। यी दईु 
पाF बाहके रCसी खाने आउने समाजका ग5यमा5य र िवKाधLह- गौण पाFका -पमा आएका छन।् म अथा/त 
कथाकार वा म~जषूाको लो>ने यस कथाको मु,य सहभागी हो र उसकै केि5sयतामा कथा आरIभ र अ5�य भएको 
छ। म~जूषाको पिन कथामा�मखु सहभािगता रहकेो छ। उसले  नपेाली समाज कसरी िदशा5त0रत भएको छ, 
भjित0रएको छ भनेर औGंयाउँने चेHा गरेकw छ। 
 म(कथाकार) :म अथा/त कथाकारयस कथाको म,ुय पु�ष पाF वा नायक हो। म पाF जातीय भावनाले 

भ0रएको एउटा सXय पाF हो। यो पाF,भाषा-सािह�य, सं2कृितलाई माया गन_ िशिWत मा5छे हो। उसले एउटा 
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गहिकलो पु2तक लेखेर पथlH भएका नेपालीह-लाई बाटो देखाउन खोजेको छ। सािह�यtारा समाजमा प0रवत/न 
Gयाउन सिक5छ भ5ने रा�ो िवचार उसले राखेको छ। �यसैले उसले‘िदशा5तर’ नाम राखेर पु2तक ले,द ैछ। पु2तक 
लेिखसकेपिछ �यो छा�न �काशक खो[छ तर कुन ैपिन �काशकले छा�न मा5दनै। �काशकले अिल �यवसाियक र 
िवजनेश बढ ाउने ख ालकोप2ुतक भए छ ािपिदन े इ}छ ा जन ाउँछ। प2ुतक छ ा�ने पसै ाको �यव2थ ा ह ननसकेपिछ 
आcनी स2व ा2नी म~जूष ाक ा गहन ा ब5धक र ाखेर आफैले �क ाशन गर ाउँछ। �ितिeत �यि�ह-ले उसल ाई 
2य ाब ासी िद5छन ्र केही �बु9 प ाठकह-ले केही �ित िकिनिद5छन ्तर दरैेजसोप2ुतक िबqw ह दैँनन।्प2ुतक िबqw 
नभएपिछ आिथ/क अभावले गदा/ उसकw 2वा2नी म~जूषाले रCसी बनाउने पेशा थाGछे। कथाकारले रCसी खान 
आउने पितपय�ब9ु �यि� र िवKाथLह-लाई आcनो प2ुतक िकिनिदने आ'ह गछ/। सय-सय -िपयाँ रCसीमा खच/ 
गन_ले प2ुतकको प}चीस �िपय ाँ चकk भयो भनेर िक5न म ा5दनैन ्ब- उGटै नेप ाली प2ुतक पढेर के प ाइ5छ भनरे 
�यङ्>य गछ/न।् कथ ाक ारले नेप ाली सम ाजक ा म ा5छेह-को िवच ार देखेर दङ्ग पछ/। भ ाष ाल ाई म ाय ा गरेर सम ाजल ाई 
ब ाटो दखे ाउने उसको सोचल ाई नेप ाली सम ाजले भत ाभङ्ुग प ा0रिद5छ। भ ाष ा-स ािह�य र सं2कृितले ज ाितल ाई 
पिछसIम िचन ाउनसCछ, सXय ज ाितको िचÞ भ ाष ा हो भ5न ेउसको र ा�ो िवच ार भए पिन उसको भ ावल ाई नेप ाली 
सम ाजले बTुनसCदनै। 2व ा2नीक ा गहन ा ब5धक र ाखेर भए पिन पु2तक छप ाएर सम ाजको उ5नित होस् भ5ने क ामन ा 
गछ/ तर रCसीम ा डुबेको नेप ाली सम ाजलेउसको मह ान िवच ारल ाई चकन ाचरु प ा0रिदएको प0रिद5छ। 2व ा2नी 
म~जूष ाले ‘नेप ालीह- ब ाँदर ह न,् उनीह-ल ाई उ5नितको वWृम ा चढ्न िसक ाउन खोजे उGटै वWृको जर ा खोदGन 
पु>छन’ भ5द ा पिन नबोिलकन उसक ा कुर ा समथ/न गन/पु>छ। 2व ा2नीले ब ा4य भएर रCसी बे}ने �य ाप ार गद ा/ उसले 
ब ािहरब ाट िवरोध गरे पिन िभFब ाट समथ/न गछ/। यसरी यस कथ ाम ा म अथ ा/त कथ ाक ार प ाFले सXय, सशुील र 
िववेकशील जाितको �ितिनिध�च गरेको छ।  
 म[जूषा:म~जूषा कथाकw नाियका तथा म,ुय नारी पाF हो। ऊ कथामाम अथा/त कथाकारकw 2वा2नीका 

-पमा िचिनएकw छ। ऊ �बल इ}छा भएकw ¸ी हो। उसमा धन-पैसाले सIप5न होस ्भ5ने उ}च चाहना छ। कुनै पिन 
काय/ उQRेयपूण/ होस् भ5ने उसको सोच छ। सबैकw ‘2वा2नी ह न ु तर लेखक भई टोपGनेकw 2वा2नी नह न’ु भनेर 
उसले लो>नेको सािह�यकसर ब5ने सोचलाई सोझै िवरोध गरेकw छ। लो>नकेा िवचारलाई मुखले समथ/न गरे तापिन 
िभFी मनबाट उसले िवरोध गरेकw छ। लो>नेले प2ुतक छा�न �काशक नपाएपिछ आcना गहना िदएर सहयोग 
गरेकwले उसमा सहयोगी भावना पिन छ। ऊ आफू र आcना प0रवार�ित रा�ो सोच रा,ने ¸ी हो। धनको अभावमा 
आउने स5तानको पालन-पोषण कसरी ह 5छ भ5ने सोच उसमा छ। उसमा धैय/ धारण गन_ Wमता पिन छ। लो>नेले 
केही गछ/ वा सािह�यबाट केही आउँछ िक भ5ने आशाले दईु वष/सIम फाटेकै सारी लगाएर �तीWा गछ_। लो>नेको 
पु2तकबाट पैसा आउने आशा नदखेे पिछ उसले रCसी बे}न थाGछे। नेपाली समाजको िवचार बुझेरनै उसले रCसी 
बे}ने काम थालेकw हो। समाजमा रCसी बेचेर सिजलै पैसा कमाउन सिक5छ भनेर उसले रCसी बे}ने काम गन/ 
थाGछे। रCसी बेचेरै भए पिन उसले सुखी, सIप5न र धनी ह ने सपना उसले देखेकw छ। लो>नेले रCसी बेचेको दखेेर- 
“यो के गरेको? मेरो बेइ[जती गन/ खोजेको” भ5दा उसले लो>नेलाई- “तपाईलें प2ुतक छापेर मेरो के इ[जत 
रािखिदन ुभयो र? यFो िदनसIम फाटेको साडी लगाएर आcनो लाज ढाCने कोिशश गरß तर कित िदनसIम नाङ्गो 
रहन?ु” भनेर उसले लो>नेलाई ठाडो जवाब िदएकw छ। यसरी यस कथामा म~जषूा प0रवेश बुTने, समाजमा बसेपिछ 
धन-सIपि8 ह नपुछ/ भ5ने भ5ने िवचार भएकw ¸ीको -पमा िचिनएकw छ। 
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(३) प$रवेश,उ�े�य र CिDिव+दु 

 प0रवेशसचूक 2थान र समयको 2पH उGलेख नग0रएको कारण यो कथा साव/2थािनक र साव/कािलक 
िवशेषतायु� छ। यस कथाको वातावरण अ�य5त िनराशाजनक छ। कथाकारले भाषा-सािह�य र सं2कृितको उ�थान 
गन/ रा�ो पु2तकको रचना गरे तापिन �यो िबqw-िवतरण नभएर उGटो ऋण लागेर 2वा2नीम~जूषाका गरगहना 
ब5धक रा,दा पच ह ने ज2तो दःुखद प0रवेश यसमा उGलेख ग0रएको छ।कथाकारले नोकरी गन_ भएकाले कथा 
शहरी प0रवेशमा रिचएको हो भ5ने बिुझ5छ साथै  सािह�य�ेमी र �ब9ु �यि� र 2कूल पढेका िवKाथLह-को 
उGलेख ग0रएकाले कथाले शहरितर सङ्केत गरेको छ। समाजलाई िदशा िदनखो[न ेकथाकारले आcनी 2वा2नीका 
गहना ब5धक राखेर भए पिन प2ुतक छापेको छ तर रCसीको लतमा फसेको नेपाली समाजले पु2तकको मह�व बुTन 
सCदैन भ5ने िनराशाजनक प0रवेशको उGलेख यस कथामा ग0रएको छ। नेपाली समाजको प0रवेश बझेुर आिथ/क 
अव2थाले पीिडत भएर म~जूषाले लो>नेको इ}छा िवपरीत गएर रCसी बनाउने पेशा थाGछे। रCसीको �यापार खबू 
रा�री चGछ। समाजका सबै �कारका 'ाहक म~जषूाको रCसी पसलमा रCसी खान आउँछन।् कथाकारले कतै ती 
रिCसयाह-ले पु2तक िकिनिद5छ िक भनरे प2ुतक िकिनिदने आ'ह गछ/। प}चीस -िपयाँ िनकै महगँो भयो भ5न े
रप2ुतक िक5न न2Cने नेपालीह-ले रCसीमा भने सय-सय -िपयाँ उडाउन सCछन ् भ5ने नकारा�मक प0रवेशको 
िचFण कथामा भएको छ। पढेलेखेका िशिWत, िवKाथL पिन रCसीमा लागेर नेपाली भाषािबस_र समाजलाई 
अ5धकारितर धकलेको दःुखद प0रवेशको उGलेख कथामाभएको छ। नेपाली समाजलाई िशWा वा सािह�य भ5दा 
रCसी �यारो छ र �यही �विृ8ले गदा/ यो जाित किहGयै मािथ उठ्न नसकेको हो भ5न ेसोच कथाकारको छ। अ- 
जाित सरह उ5नितको बाटोमा ला>न चाहन ेहो भने नेपाली समाजले रCसीज2तो नकारा�मक बाटो छोडेर िशWा, 
सािह�य र भाषाको बाटो समा�नपुछ/  भ5न ेउQRेय रािखएको यो कथा �थमपु�ष SिHिव5दमुा संरिचत छ।  
(४) भाषाशैलीय िव+यास 

 भाषाशैलीय िव5यासका SिHले यो कथा अ�य5त सरल र सहज छ। कथामा मानक एवं प0र�कृत भाषाको 
�योग ग0रएको छ। कथामा सं2कृत भाषाको बाह Gयता पाइए तापिन ती सहज -पमा पढ्न सिकने र बुTन सिकने 
खालका छन।् कथाकारले सािह�यले कुनै पिन जाितको अि2त�वलाई जोगाइरा,छ भ5ने भावलाई सािहि�यक 
त0रकाले वण/न गरेका छन।् यस �कारको वण/न पिन साधारण पाठकले सिजलै पढ्न सCछन।् संवाद तथा 
वण/ना�मक शैलीमा आएको भाषा पिन रोचक र आकष/क छ। िवसङ्गित,�गितशील, SिHकोण, 5यूनतम, यवुावग/, 
सा5�वना, सािहि�यक, यथाथ/वादी, �ितिeत, प0रसीमा, संवध/न, आ�मािभमान, सIlा5त आिद ज2ता केही 
सं2कृतका सािहि�यक शUद एकाितर �योग ग0रएको छ भने अका/ितर उ8ाउलो, पहाड-क5दरा, ओ}�यान, 
लछ�पै, चट्याङ-चट्याङ, कुकु�Cक, िनCखर आिद ज2ता िवशु9 नेपाली शUद �योग गरेर कथालाई रोचक 
पा0रएको छ। दास Cयािपटल, लइफ इ5सुरे5स,् लोन, रोयGटी, सन्, उइक�ड, Iयाि�क, Uलेक, रे2टुरे5ट, िà2कw, 
àाट्स् द �ाइज, आइ िमन,् को2टली आिद अङ्'ेजी शUदले कथालाई थप आकष/क बनाएको छ। लेखक भइ 
टोपGने, कुIभकण/ ज2तो, ल�या�पै िभजेको, कुखरेु बuस, िबहान के खाउँ बेलकुा के खाउँ, बाँदरलाई िसकाए काम 
गछ/, कित िदनसIम नाङ्गो ह नु ज2ता टुCक र उखानले कथालाई आकष/क र 2वाभािवक बनाएको छ। 
 
 
 
 



54 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
६. उपसहंार  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 िवqमवीर थापा नेपाली सािह�यका एक जना �ितभाशाली सािह�यकार ह न्। ियनले नेपाली सािह�यका 
कथा, उप5यास, िनब5ध, गीत, िचFकला आिद सबै िवधामा कलम चलाएका छन।् ियनले समाजमा दखेेभोगेका 
िवषयलाई सहज र सरल भाषामा सािह�यको -प िदन सWम भएका छन।् थापा सािह�यकार बाहके िसपाही र 
उ�कृH कलाकार पिन ह न्।िवqमवीर थापाको ‘िदशा5तर’ कथाले नेपाली समाजमा बढ्द ैगएको सामािजकिवकृित, 
मातभृाषा�ित बढ्द ैगएको अ�िच�ित गिहरो िच5ता �कट गरेको छ। भाषा-सािह�यले समाजको सIमान बढ्न ेभए 
तापिन नेपाली जाितले �यताितर आँखा िचIलेर रCसी सेवन ज2तो िवकृितमा फसेकोमा कथाकार िनकै िचि5तत 
बनेका छन्। कथाकारले प2ुतक लेखेर समाजलाई सही बाटो देखाउन खोजेका भए पिन नेपाली समाजले आँखा 
ब5द गरेको द,ेदा सा{ै दःुखी बनकेा छन।् थापाको ‘िदशा5तर’ कथा िवषय,सहभागी, प0रवेश, उQRेय तथा 
भाषाशैलीय िव5यासका SिHले िनकै सफल बनेको छ।  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
७. श6दाथ3ः 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 अि2त�व   -  प0रचय वा कुनै व2तु ह नुको अव2था 
 प0रपाटी   -  त0रका, ढाँचा, िवधािवषय 
 प0रवेश   – वातावरण,व0रप0र 
 मौिलक   – आcनै, िनजी 
 िवसङ्गित  – बेमेल वा निमलेको 
 �गितशील   – समाजको िवकासमा िवoास गन_ 
 अक2मात   – अपझ/ट, एकाएक 
 सा5�वना   -  शाि5त िदने काम 
 �काशक   -  �काशमा Gयाउने �यि� 
 यथाथ/वादी  -  ज2तो छ �यसैलाई मा5ने 
 �यावसाियक  -  �यसाय वा पेसािसत सIब5ध भएको 
 आ�मािभमान  -  आcनो सIमान, आ�मगौरव 
 �कािशत  -  छािपएको, �काशनमा आएको 
 �विृ8   -  िवशेषता 
 िव<ेषण   -  �या,या,सार, िनचोड 
 गितशीलता  -  अिघ बढ्ने अव2था  
 समसामियक  -  समयिसत जोिडएको 
 2व}छद5तावादी  -   अ-को अधीनमा नरहने िवचार वा सािह�य 
 यथाथ/वादी  -  स�यिसत सIबि5धत िवचार 
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 संयोजन   -  िमGन ेवा जोिडन ेकाम 
 क�ण र Fासद  -  दया-माया र डर 
 उपमा   -  उदाहरण, तुलना गन_ व2तु 
 ब5धक   -  िधतो, कसैसँग सापट िलएर रािखएको व2तु 
 �यङ्>य   -  घमुाउरो पाराल ेभिनएको 
 भताभङ्ुग  -  िब'केो, भ�केको 
 साव/2थािनक  -  कुनै पिन ठाउँको 
 साव/कािलक  -  कुनै पिन समयको ह नसCन े
 नकारा�मक  -  नगन_ िकिसमको 
 SिHिव5द ु  - िवशषे ठाउँलाई ह0ेरनु 
 मानक र प0र�कृत  -  रा�ो र श9ु 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
८.  अ9यास 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
१. तल िदइएका �FहGका एक-एक वाHयमा उ(र लेखः 

(क) िवqमवीर थापाको ज5म किहल ेर कहाँ भएको हो? 
(ख) िवqमवीर थापा किहल ेर कुन पGटनमा भना/ भएका िथए? 
(ग) सािह�य बाहके थापाका अ5य कुन-कुन िवषयलाई अिघ बढाइरहकेा छन्? 
(घ) िवqमवीर थापाको पिहलो रचना किहल ेर कुन पिFकामा छािपएको िथयो? 
(ङ) िवqमवीर थापाल ेकुन पु2तकमा सािह�य अकादमी परु2कार पाएका िथए? 
(च) िवqमवीर थापाका म,ुय �विृ8ह- केके ह न्? 
(छ) िदशा5तर कथामा कथाकारल ेके शीष/कको प2ुतक लिेखरहकेो छ? 
(ज) म~जूषा को हो? 
(झ) कसल ेके ब5धक राखरे के छपाउँछ? 
(ञ) ‘िदशा5तर’ कथाको प0रवशे क2तो छ? 
२. तल िदइएका वाHयमा रहेका $र(ा ठाउँलाई उिचत श6द खोजेर पूरा गरः 

(क) िवqमवीर थापा सफल सािह�यकारका साथ-ै--------------- पिन ह न्। 
(ख) िवqमवीर थापाल ेसन ्१९६४ मा ------------------- कथा लखेकेा िथए। 
(ग) थापाका कथा लखेनमा --------------- िविवधता पाइ5छ। 
(घ) ियनका कथा तथा उप5यास अ�य5त ------------------- र आकष/क ह 5छन।् 
(ङ) बािहर ---------------- गरेर बसेरी पानी प0ररहकेो ह 5छ। 
(च) ---------------------- 0रसाउँद ैभ5साकोठामा प2छन्। 
(छ) म पाF -------------------- भावनाल ेभ0रएको एउटा पाF हो। 
(ज) ---------------- कथाकw नाियका तथा म,ुय नारी पाF हो। 
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(झ) उसमा धैय/ धारण गन_ ----------------- पिन छ। 
(ञ) कथामा मानक एवं ------------------- भाषाको �योग ग0रएको छ। 
३. तल िदइएका खQड ‘क’ का वाHयलाई खQड ‘ख’ िसत जोडा िमलाऊः 

 खQड क    खQड ख 

(क) िवqमवीर थापाको ज5म   िदशा5तर शीष/कको पु2तक लिेखरह ेछु। 
(ख) थापा चार वष/को ह दँा    स�ुकेरीको रा�ो सवेाससुार ह नसकेन। 
(ग) बीसj शताUदीकw मोनािलसा   नपेालीह-लाई बाटो दखेाउनसCछ। 
(घ) थापाको कथा लखेनमा   कथा अ�य5त सरल छ। 
(ङ) एक भ5दा धरैे पाFह-को   संरचना�मक िविवधता पाइ5छ। 
(च) भाषा-सं2कृितको बाटो दखेाउन  एक जना �ितभाशाली सािह�यकार ह न्। 
(छ) पैसाको अभावल ेगदा/    सन१्९९७ मा �कािशत कथा सङ्'ह हो। 
(ज) उसल ेएउटा गहिकलो पु2तक लखेरे उनका बाबाको म�ृय ुभयो। 
(झ) भाषाशैलीय िव5यासको SिHल े  िशलाङमा भएको हो। 
(ञ) िवqमवीर थापा    थापाको मूल �विृ8 रहकेो छ। 
४. तलका �FहGको 100 श6दिभ@ उ(र लखेः 

(क) िवqमवीर थापा को ह न ्र उसको बाGयकाल कसरी िबतकेो पाइ5छ? 
(ख) िवqमवीर थापाका म,ुय �विृ8ह- केके ह न?् 
(ग) म(कथाकार) पाFल ेक2तो कम/ गन/ चाह5छ? 
(घ) म~जूषा को हो? ऊ क2ती ¸ी हो? 
(ङ) िदशा5तर कथाको प0रवशे क2तो छ? 
४. तलका �FहGको 300 श6दमा उ(र लखेः 

(क) िवqमवीर थापाको प0रचय दऊे। 
(ख) िवqमवीर थाताका सािह�यमा पाइन ेमु,य िवशषेता केके ह न्? 
(ग) आcनै भाषामा ‘िदशा5तर’ कथाको कथाव2तु लखे। 
(घ) म(कथाकार)को च0रF िचFण गर। 
(ङ) िदशा5तर कथामा क2तो प0रवशेको िचFण ग0रएको छ? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
९.स+दभ3;+थ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

१. उपा4याय,टकेनारायण र जोशी वस5तराज(सIपा०), �नातक�य नेपाली सािह�य, िशलाङः नपेाली 

पाठ्यपु2तक  �काशन सिमित, �०सं० सन् २०१५ 
२. थापा,िवqमवीर, बीस) शता*दीक� मोनािलसा, तीनसुिकयाःस�ऋिष सािह�य �काशन। 

   सिमित,�०सं० सन् १९९७ 
३. थापा, शाि5त, असमलेी नपेाली कथाया@ा, असम : नपेाली सािह�य प0रषद, सन ्२००८ 
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४. पराजुली, लnमी�साद, नेपालीकथा-सािहWयमाउ(र-पूवsयभारतकोयोगदान, असम :गीता 

    पराजलुी, िशङरी ,सन ्२००१। 
५. भyराई, जयदवे, सािहWयकार प$रचय र अिभcयिd, काठमाडj: नेपाल राजकwय    

   ��ा�ितeान, सन ्१९९४ 
६. लइुटेल, लीला, नेपाली िफ�सन पेपर- *(क-2, नेपाली नोबल, गुवाहाटी िवoिवKालयः 

  दरू तथा खलुा िशWा अ4ययन सं2थान, �०सं०, सन् २०१० 
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                                                                   एकाइ ६  

क,-.य 
एकाइको संरचना 

१- ��तावना 
२- उ��ेय 
३- कथाकार लीलबहादरु WFीको प$रचय 
४- कथाकार लीलबहादरु WFीको कथागत �वृि( 
५- िविभ+न कोणबाट िदशा+तर कथाको िव/ेषण 
६-  िन2कष3 

७-  श6दाथ3 

८- अ9यास 

९- स+दभ3साम;ी 

 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

१. ��तावना 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 लीलबहादरु WFी भारतीय नेपाली सािह�यका िशखर �यि��व ह न्। उनका चारवटा उप5यास, चारवटा 

कथासङ्'ह,चारवटा िनब5ध सङ्'ह अिन तीनवटा समालोचना�मक प2ुतकह- �कािशत छन्। उनको पिहलो 

�कािशत रचना िशव)तिुत किवता (सन् १९५९) हो। भारतीय नेपाली सािह�यकार लीलबहादरु WFी एकजना 

सफल उप5यासकार, कथाकार, िनब5धकार, नाटककारका -पमा िचिन5छन्। आधिुनक नेपाली कथा परIपराको 

दो�ो दशकमा देखापन_ लीलबहादरु WFी (सन् १९५०) क(3cय कथा िलएर उ8र पवूा/~चल भारतबाट कथाWेFमा 

�वेश गरेका ह न्। उ� कथा युगवाणी पिFकामा सन ् १९५२ मा �कािशत भएको हो। लीलबहादरुले क(3cय 

कथाका मा4यमबाट हरेक नाग0रकको क8/�यलाई सIझाउँद ै दशेमातकृो सेवामा समिप/त ह नपुन_, नाग0रकले  

दशे�ितको क8/�य बुTनुपन_ भ5ने मु,य उQRेय राखेका छन्। उ8र पवूा/~चल भारतबाट यथाथ/वादी धारामा कथा 

ले,ने पिहलो कथाकार लीलबहादरु WFी ह न्। उनका कथाह-मा िवशेष गरेर सामािजक यथाथ/वादी �विृ8 मु,य 

-पमा दे,न पाइ5छ। 
२. उ��ेय 

 िवKाथLह-ले यो पाठ पिढसCदा लीलबहादरु WFीको, जीवनी, �यि��व, �विृ8(िवशेषता) र �कािशत 
कृितका बारेमा जा5ने छन्। उनको क(3cय कथाको कथाव2तु(िवषयव2तु), च0रF िचFण(सहभागी), प0रवेश, 
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उQRेय, SिHिव5द ुर भाषाशैलीय िव5यास बुTन सCने छन।् यस पाठमा आएका किठन शUद, वाCय, उखान-टुCका 
आिदका अथ/ जा5न र िसCन सCने छन।् िविभ5न कोणबाट िव<ेषण ग0रएको  क(3cय कथाको मलू िवषय, भाव, 

िवचार जा5न सWम ह ने छन ्र अ5�यमा  अXयासमा सोिधएका िविवध �Zह-का उ8र िदन र ले,न सWम ह न ेछन।्    
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

२. कथाकार लीलबहादरु WFीको प$रचय 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
िशWा र सािह�यमा िवशेष सेवा गरी योगदान पुhयाएका कारण भारत सरकारबाट सन ्२०२० मा पáxी 

पुर2कारले सIमािनत  पूवा/~चल भारतका  व0रe नेपाली सािह�यकार लीलबहादरु WFीको ज5म १ माच/ १९३३ 
का िदन गवुाहाटीमा भएको हो। लीलबहादरु WFीको अWरारIभ िशलाङको बङ्गाली 2कुलबाट भएको हो। सन ्
१९५२ मा उनले िशलाङ गभम_5ट 2कुलबाट �वेिशका परीWा उ8ीण/ गरेका िथए। उनका िपता �ेमबहादरु WFी 
पुिलसबाट इ5सपेCटर भएर गुवाहाटी स-वा ह नाले घरमै बसेर गवुाहाटीको कटन कलेजबाट सन ् १९५४ मा 

आइ.ए. अिन सन-्१९५६ मा बी.ए. पास गरे। सन ् १९५८ मा WFीले गवुाहाटी िवoिवKालयबाट अथ/शा¸ 
िवषयमा 2नातको8र तह पिन उ8ीण/ भए।  

लीलबहादरु WFीले १५ /१६ वष/को उमेरदेिख नै लेखनकाय/ थाले तापिन उनको पिहलो �कािशत रचना 
िशव)तिुत किवता (सन ्१९५९) हो। भारतीय नेपाली सािह�यकार लीलबहादरु WFी एकजना सफल उप5यासकार, 
कथाकार, िनब5धकार, नाटककारका -पमा िचिन5छन्। उनका हालसIमका �कािशत कृितह- यस�कार छन-् 

(क) बसाइ ँ(उप5यास) सन ्१९५७ 
(ख) असममा नपेाली भाषाको सा{ो-गा{ो (�व5ध), सन ्१९६२ 
(ग) दोबाटो(नाटक) सन ्१९६६ 
(घ) अत�ृ (उप5यास) सन ्१९६९ 
(ङ) तीन दशक बीस अिभ�यि� (कथासङ्'ह) सन् १९८३ 
(च) ÐâपुFका छेउछाउ (उप5यास) सन ्१९८६ 
(छ) लीलबहादरु WFीका कथाह- (कथासङ्'ह) सन ्१९९७ 
(ज) पूवा/~चल भारतीय नेपाली कथा सािह�य र पFका0रताको इितव8ृ सन ्१९९७ 
(झ) Tयाउरे पाटLमा ला>दा (िनब5ध सङ्'ह) सन् १९९९ 

            (ञ) पवूk8र भारतीय नेपाली सािह�य र समाजको ऐितहािसक िद>दश/न  ) �व5ध ( सन ्२००० 

(ट) िसमलको भवुा (िनब5धसङ्'ह) सन् २०१२ 
(ठ) �ित4विनह- िव2मिृतका सन ्२००४ 
(ड) किहGय ैनफुCने गाँठो (कथा सङ्'ह) सन ्२०१६ 
(ढ) छ0रएको िब2कुन(कथा सङ्'ह) सन ्२०१६  
(ण) लीलबहादरु WFीका ऐितहािसक भिूमका सन ्२०१९ 
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लीलबहादरु WFीको बसाइ ँ उप5यास अङ्'जेी, असमीया र िचिनया भाषामा अनुवाद भएको छ भन े
उनको tuपु@का छेउछाउ िह5दी र असमीया भाषामा अनुवाद भइसकेको छ। उनको बसाइ ँउप5यासमा नपेाली 

चलिचF िनमा/ण भइसकेको छ साथै ओ2कार परु2कारका लािग नामाङ्िकत भएको हो। 
लीलबहादरु WFील ेसन ्१९८५ मा भान ुपरु2कार, सन ्१९८७ मा भारतीय सािह�य अकादमी परु2कार, 

सन् १९९४ मा असम सरकारtारा सािहि�यक प5ेसन, सन् २००६ मा असम नपेाली सािह�य सभा पुर2कार, सन ्
२०१३ मा काठमाडौकँो भानजुय5ती समारोहमा रथारोहण, सन ् २०२० मा भारत सरकारtारा पvXी पुर�कार 

�दान गरकेो छ।  साथै २०२१ मा काठमाडौिँ2थत ��ा �ितeानबाट अ5तरा/ि��य भान ु परु2कार पिन �ा� गनु/  
गनु/का अनकेौ ँपुर2कार र सIमानपFल ेसIमािनत भएका अ'ज सािह�यकार ह न् लीलबहादरु WFी। 

 
४. कथाकार लीलबहादरु WFीको कथागत �वृि( 

 
 आधिुनक नपेाली कथा परIपराको दो�ो दशकमा दखेापन_ लीलबहादरु WFी (सन् १९५०)क8/�य कथा 
िलएर उ8र पवूा/~चल भारतबाट कथाWFेमा �वशे गछ/न्। उ� कथा युगवाणी पिFकामा सन ्१९५२ मा �कािशत 

भएको हो। नपेाली कथा सािह�यमा एउटा छुyै 2थान ओगट्न ेलीलबहादरु WFीका हालसIम चारवटा कथासङ्'ह 
�कािशत भइसकेका छन।् उ8र पूवा/~चल भारतबाट यथाथ/वादी धारामा कथा ल,ेन ेपिहलो कथाकार लीलबहादरु 
WFी ह न्। उनका कथाह-मा िवशषे गरेर सामािजक यथाथ/वादी �विृ8 मु,य -पमा द,ेन पाइ5छ। यथाथ/वादी 
कथाकारका -पमा ियनल ेवा2तिवकताको िचFण गरकेा छन।् समाजका िनIनवगLय कृषक, कम/चारी, [यामी र 
सैिनकह-को िववशता र वदेनालाई ियनल ेकथामा यथाथ/ -पमा वण/न गरकेा छन।्  
 WFीका कथामा एउटै �विृ8 माF नरहरे �यसमा िविभ5न �विृ8ह- पाइ5छन।् उनका कितपय कथाह- 
�यङ्>य�धान ह नकुा साथै �यसमा सधुारवादी धारणा समावशे भएको छ। आिथ/क िवप5न पा0रवा0रक जीवनको 
िचFण गनु/ WFीको कथागत �विृ8 हो। WFीको अकk मह�वपूण/ कथागत �विृ8का -पमा आदश/वादी SिHकोण 
रहकेो छ। सबला नारी, क8/�य, पुर2कार, स2तो रगत आिद कथाह-मा आदश/वादी �विृ8को िनवा/ह भएको छ। 
WFीको रा��वादी भावना एवम् आिथ/क किठनाई कितपय कथामा वण/न भएको पाइ5छ। नीितचतेनामलूक �विृ8 
WFीका कथामा पाइन ेअकk िवशषेता हो। आcनो दशे, समाज र प0रवार�ित गनु/पन_ नैितक क8/�यलाई WFीका 
कथाल ेसIझाएको पाइ5छ। आिथ/क अभाव'2त नपेाली समाजको िचFण गनु/ पिन WFीको कथागत �विृ8 हो। 
उनका कथामा विण/त नपेाली समाज, आिथ/क किठनाइमा जकिडएको पाइ5छ। लीलबहादरु WFीका कथाह-ल े
सामािजक यथाथ/वादको िचFण िवशषे गरी उ8र पवूा/~चल भारतमा बसोबास ग0ररहकेा नपेालीह-को अ�य5त 
सजीव र मािम/क िचF �2तुत गरेका छन।् WFील े आcना कथाह-मा भारतीय नपेालीह-को जीवन भोगाइको 
यथाथ/ िचF उतारकेा छन ् भन े कितपय कथामा नपेालमा दिेखएका िविभ5न सम2याह-को पिन यथाथ/ िचF 
झGकाएका छन।् सामािजक अ5धिवoासल ेसाधारण अिशिWत समाजका मािनसमा Gयाएको सम2याको उpाटन 
गनु/ उनको कथागत िवशषेता हो। �यसरी नै राजनैितक �यव2थाल े Gयाउन सCन े िथचोिमचोलाई पिन आcना 
कथाह-मा उतारेका छन।् लीलबहादरु WFीको कथागत �विृ8 केवल एउटै िवषयमा सीिमत नरहरे िविभ5नतामा 
लिIकएको छ। उनी सामािजक यथाथ/वादी कथाकार भए तापिन मनोवै�ािनक, दाश/िनक, �मेमूलक, �यङ्>य�धान 
कथाह- पिन उनल ेयथHे रचना गरेका छन्। 
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 WFीका कथाह-माउ8र पूवा/~चल भारतका नेपालीह-को प0रवेशलाई नै �2ततु ग0रएको भए तापिन 
उनका िकपट, बेसाहा, ऊ फे$र फक3 +छ, मुख ढािकएन ज2ता कथाह-ले पूवL, पि�म नेपालको 'ामीण 

समाजको यथाथ/ िचF �2ततु गरेका छन।् 'ामीण र शहरी दबुै �कारका प0रवेशको िचFण WFीका कथाह-मा भए 
तापिन 'ामीण जीवनलाई नै निजकबाट हने_ र �यसका सुnमतम ् अंशह-लाई �कािशत गन_ िवशेषता WFीमा 
पाइ5छ। िविभ5न पेशा अङ्गालेका नेपालीका सम2याह-लाई �2तुत गन/ उपय�ु प0रवेशको सिृH WFीले गरेका 
छन।् यसरी प0रवेशको िनमा/णमा ियनको िवशेष कुशलता रहन ु अकk �विृ8को -पमा देिखएको छ। WFीका 
अिधकांश कथाह-को �2तिुत ततृीय पु-ष शैलीमा भएको र केही कथाह- �थम प-ुष शैलीमा पिन लेिखएका 
छन।् WFीका धेरैजसो कथाह- घटना�धान तथा वण/ना�मक छन ्भने केही कथाह-मा मानिसक ि2थितको िचFण 
पाइ5छ। लीलबहादरु WFीका कथाको भाषाशैली व2तुगत, 2पH, सरल र सबुोध छ। नेपाली भाषाको चोखो र ठेट 
शUदको �योग गन/ अिन �सङ्ग अनसुार 2थानीय भाषाको �योग गन/ सफल छन्। मूलतः नेपाली कथा परIपराको 
आधिुनक मोडमा आएर पिन सामािजक यथाथ/वादको कुशल अनुयायी भएर समयानकुुल िवषयव2तुको चयन गन/ 
सफल कथाकार ह न् लीलबहादरु WFी। 
 

५. िविभ+न कोणबाट क,-.य कथाको िव/ेषण  
(१) कथाव�तु(िवषयव�तु) 
 लीलबहादरु WFीको कथायाFाको पिहलो कथा हो क(3cय। �2तुत कथा सन ्१९५० मा रचेको भए पिन 
युगवाणी पिFकामा सन ्१९५२ मा �कािशत ह 5छ। WFीको क8/�य कथा तीन दशकः बीस अिभcयिd अिन 
किहmयै नफुHने गाँठो कथासङ्'हमा सङ्किलत छन।् 

लीलबहादरु WFीको क(3cय कथामा आcनो मातभृिूम भारतवष/�ित म पाF र शीला पाFका मा4यमबाट 
गरेको क8/�यलाई म,ुय िवषय बनाइएको छ। म पाFका िपताजीले िÐिटश सरकारको सेनामा के�टेनको दजा/सIम 
पाएका िथए। म पाFको मनमा बाGयकालदिेख नै भारतलाई गुलामीको प~जाबाट छोडाउने इ}छा �वल-पमा 
रहकेो िथयो। िÐिटशको कUजाबाट आcनो देशलाई म�ु पान/का िनिIत नै म पाFले आजाद िह5द फौजमा भित/ 

भएको िथयो। आcनी व9ृ आमाले जोड गना/ले उसले शीलालाई िववाह गhयो। िववाहको १५ िदनपिछ शीलालाई 
आcनी आमाको हचेा/ह गन/ अ{ाएर ऊ क8/�यमा ला>छ। शीलाले पिन उसको हौसला बढाएर सहष/ िबदा िदई। 
िÐिटश सेनासँग भएको एउटा लडाइमा म माFको खुyामा गोली ला>छ। जसले गदा/ ऊ घाइते भई बेहोसी मै 

अ2पतालमा भना/ ह 5छ। िÐिटश सरकारको अधीनमा रहकेो उ� अ2पतालमा शीला पिन नस/को -पमा जासुसीको 
काम ग0ररहकेो थाहा पाएपिछ दवैुबीच कुराकानी ह दँा िÐिटश आमLले चाल पाउँछ। म पाFले शीलाका मखुबाट 

बIबारीमा आcनो घर 4वंश भएको र �यही बमले आमाको [यान गएको खबर पाउँछ। शीलाले नस/को -पमा 
आजाद िह5द फौजको खबर िÐिटशलाई िदएमा माF दवैुको मुि� ह ने नF फाँसी ह ने आदेश िÐिटशबाट आउँछ। 
शीला नेपाली चेलीले क8/�य गदा/गद� मनु/ परे तापिन आcनो दशेलाई नबे}ने िनडर कुरा गद/छे। शीलाका मुखबाट 
य2तो िनडर उ8र िदएको सुनेर मपाF गव/ले ढुCक ह 5छ। मपाF र शीलालाई फाँसी िदइने घोषणा कथाको अि5तममा 

पाइ5छ। 
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(२) सहभागी वा च$र@ िच@ण 
लीलबहादरु WFीको क(3cय कथामा म पाF र शीला मु,य पाFका -पमा रहकेा छन।् उनीह- दवैु पित-

प�नी भए तापिन दवुैमा दशे�मेमूलक भावना �बल -पमा पाइ5छ। आजाद िह5द फौजमा भित/ भएर भारतको 
2वाधीनता आ5दोलनमा हामफाGन े  म पाF जित आदश/ र क8/�यपरायण दिेख5छ �यित न ै शीला पिन 

क8/�यपरायण आदश/ नारीका -पमा दखेा पछ_। बाGयकालदिेख नै भारतलाई गुलामीका प~जाबाट छोडाउन ेरहर 
बोCन ेम पाFको िवचार य2तो छ- “दशेलाई 2वत5F पानु/ हरके नाग0रकको क8/�य हो। भारत हा�ी आमा ह न।् 

परािधनतामा जकिडएकw आमालाई ब5धनमु� गद� शहीद ह न भा>यल े माF पाइ5छ। आमालाई पुFको सहारा 
चािहएको बलेा यही हो।” (क8/�य, प-ृ८)। यसरी दशेमातकृो सवेा गन/ 2वइे}छाल ेआ'ही पाFल ेपाठकको मन 
िज�न सWम छ। शीलाका मुखबाट आcनी आमाको बIबारीमा म�ृय ुभएको खबर सनुरे पिन म पाFको भनाइ य2तो 

छ- “नरोऊ शीला, मातभृिूम�ित आcनो क8/�यमा मैल ेसबै कुरा �यािगसकेको छु। तसथ/ मलाई केही िच5ता छैन।” 
(क8/�य) 

आcनी ज5म िदन े आमालाई गमुाएर पिन दशेमात�ृित क8/�य िनभाउन अिघसन_ िनडर साहसी र 
आदश/वादी म पाFको िवचार 2तु�य छ। आcनो [यान गमुाउन ुपरे पिन पिछ नहट्न ेस�साहसी आदश/वान पाF-
पाFा ह न ्शीला र कथा नायक म पाF। 

शीला पिन स�साहसी पाFा हो। आफू र आcना xीमानको [यान जोिगन ेछ भ5दा पिन उसल ेदशेामातलृाई 
ब}ेन त�पर ह 5न। उसको भनाइ छ- “म नपेाली चलेी। दशेको िहतमा क8/�य गदा/गद� मन/ िसकेका छौ,ँ तर दशेलाई 
ब}ेन िसकेका छैनौ,ँ साहबे।” (क8/�य) 

यसरी दशेको भलाइका िनिIत आcनो जीवन आह ित िदन सCन,े दशेमात�ृित क8/�य गद� फाँसीमा चढन 
पिन पिछ नहट्न े एक आदश/वादी क8/�यपरायण नारी हो शीला। क8/�य कथामा रहकेो म पाF र शीला दवैु 

दशे�मेी, क8/�यपरायण, आदश/ पाF-पाFा ह न्। जसको िवचारल ेदशेमा रहन े हरेक नाग0रकलाई आcनो दशेका 
लािग गनु/पन_ परम क8/�य�ित सचते गराउँछ। 
(३) प$रवेश, उ�े�य र CिDिव+दु 

लीलबहादरु WFीको क(3cय कथामा िÐिटशको अधीनमा रहकेो भारतवष/ तथा दो�ो िवoय9ुको प0रवशे 

वण/न भएको छ। आcनो दशे आजाद नह ~जलेसIम दशेका नाग0रकह-ल े कित दःुख सहन ु पछ/ अिन आcनो 
मातभृिूमलाई आजाद गराउन मनमा उिUजएको साहसल ेएकिदन जीत हािसल गन/ सCन ेक8/�यबोधलाई कथाको 
प0रवशेल े िसकाएको छ। आcनो दशेलाई िÐिटश शासनको कUजाबाट मु� गराउन े चाहना हरके भारतीय 
नाग0रकमा रह ेसरह मूल म पाF र शीलाल े�लोभमा नलागरे आcनो [यानसमते गमुाउन फाँसीमा चढ़न त�पर छन।् 
भारतलाई आजाद गराउका लािग म पाF आजाद िह5द फौजमा भित/ भएको छ। �यसरी नै शीला पिन नस/को -पमा 

आजाद िह5द फौजको जाससुीको काम गद/छ।े 
कथामा परािधन भारतको प0रवशे पाइ5छ। आcनो दशे�ित सवेा भावल ेसमिप/त भारतीय नाग0रकह-लाई 

कसरी �लोभन र सजाय िÐिटशल े िदन ेगmयk �यस प0रवशेलाई कथाकार WFील ेमािम/क त0रकाल ेवण/न गरेका 
छन।् यसका साथै य9ुमय प0रवशे, बIबारीज2ता Fासद प0रवशेको बीचमा पिन नाग0रकल ेकसरी आcनो दशेका 
लािग �ाण आह ितिदएका िथए �यसबारे वण/न पाइ5छ। 

लीलबहादरु WFीको क(3cय दशे�मेमूलक कथा हो। दईु आदश/ पाF शीला र म पाFका मा4यमबाट 

आcनो दशे�ित नाग0रकल े गनु/पन_ क8/�यलाई दखेाउन खोिजएको छ। आcनो मातभृिूमभ5दा �यारो आcनो 
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[यानसमेत ह दँनै भ5द ैमातभृिूम�ित हरेक नाग0रकले आcनो क8/�य िनभाउन ुपन_ यसको उQRेय रहकेो छ। मपाF र 

शीलाको ज2तो आदश/वान, क8/�यपरायण, देशभि�पूण/, स�साहसी नाग0रक हरेक देशवासीमा ह नपुन_ स5देश 
कथाका मा4यमबाट िदन खोिजएको छ। आ�नो [यान गुमाए पिन दशेलाई किहGयै धोखा िदन नह ने परम 
क8/�यलाई निैतक स5देशका -पमा उता0रएको छ। 

ततृीय प-ुष शैलीमा संरिचत क8/�य कथाका मा4यमबाट हरेक नाग0रकको क8/�यलाई सIझाउन खो[न ु
दशेमातकृो सेवामा समिप/त ह नुपन_ िवचारलाई �य� गद� दशे�ितको नाग0रकको क8/�यलाई दखेाउनु नै यस 
कथाको मु,य उQRेय रहकेो दिेख5छ। 
(४) भाषाशैलीय िव+यास 

 लीलबहादरु WFीका धेरैजसो कथा सामािजक यथाथ/वादी �विृ8का छन्। ियनका अिधकांश कथाह-मा 
संवादको �योग पाइ5छ। WFीले धेरैजसो कथाह-मा ततृीय प-ुष शैली र केही कथाह-�थम प-ष शैलीमा पिन 
लेखेका छन्। संवादलाई ियनले यथाथ/ धरातलमा उXयाई कितपय अवसरह-मा 2थानीयता पिन �दान गरेका छन्। 
लीलबहादरु WFीको भाषाशैली व2तुगत  ,2पH ,सरल र सबुोध छ।  नेपाली भाषाको चोखो र रा�ो �सङ्गअनुसार 
2थानीय -पको समेत �योग गन_ सश� सािह�यकारका -पमा WFीको नाम िलन सिक5छ। पूवL नेपालदिेख उ8र 
पूवा/~चल भारतसIमका नेपालीह-को वाणीलाई 2वाभािवक -पमा �2तुत गन/ WFी [यादै सफल देिख5छन्। 
आcना कथाह-मा अ~चल िवशेषमा �यु� भािषकाको �योग गन_ उनी सफल कथाकार ह न।् पाFानुसार ठेट 
नेपाली गाउँले भाषाको �योग गन/मा पिन उनी सफल दिेख5छन।् 
 क(3cय कथामा �य�ु भाषा वण/ना�मक तथा संवादा�मक दवैु �कारको पाइ5छ। �ाकृितक SRयह-को 

वण/न  ,बIबारीको 4वंसात ◌्मक ि2थितको वण/न  ,दईु पाF-पाFाबीच रहकेो संवाद छोटा र सरल दिेख5छन।् 
अ'जह-ले बोGने संवादमा नेपाली भाषाको उ}चारणमा यथाथ/ता दिेख5छ। 

श6दाथ3ः 

2ना�को8र    -  एम०ए०सIमको उ}च िशWा 
नामाङ्िकत     -  नाउ लेिखएको, नाम खोिपएको  
यथाथ/वाद      -  जीवन र जगत ्को व2तुपW ज2तो छ �य2तै -पमा �2तुत   

        गन_ एक सािहि�यक मा5यता; जीवन र जगत ्का बीचका  
       सIब5धले मा5छेका जीवनमा देखा पन_ र वा2तिवकतालाई  
       ज2ताको त2तै �2तुत गन_ सािहि�यक मूGय। वा2तिवकता 
�यङ्>य�धान    -  घमुाउरो पाराले भिनएको 
िनितचेतनामलूक    -  नीितबमोिजमको; नीितअनकूुल 
'ामीण    -  गाउँले, गाउँको 
बाGयकाल   -  िशशुकालको, सानो उमेरको 
दशेामतृ         -  दशेधम/ 
वण/ना�मक      -  �या,या ग0रएको, वण/न भएको 
संवादा�मक -       संवाद वा बातिचतका शैलीको 

 
 



64 

 

अ9यास 

१. तलका �Zह-का  सङ्Wेपमा उ8र ले,नहुोस्-  
(क) लीलबहादरु WFीको पिहलो कथा कुन ्हो? 
 (ख) क(3cय कथा कुन पिFकामा किहले �कािशत भएको िथयो ? 
(ग) क(3cय कथाका दईु म,ुय पाF को को ह न ्? 
(घ) लीलबहादरु WFीको क(3cय कथा क2तो �कारको कथा हो? 
(ङ) क(3cय कथामा �य�ु प0रवेश क2तो छ? 
(च) लीलबहादरु WFीको ज5म सन् कित हो ? 
(छ) लीलबहादरु WFीको पिहलो कृित कुन हो ? 
(ज) कुन कृितका िनिIत लीलबहादरु WFीले सािह�य अकादमी पुर2कार पाएका िथए? 
(झ) पáxी परु2कारले पुर2कृत ह ने पिहलो नेपाली को ह न ्? 
२. तल िदइएका �Fहरको२०० श6दिभ@ उ(र लIेनुहोस-  

(क) लीलबहादरु WFीको छोटो प0रचय ले,नुहोस्। 
(ख) लीलबहादरु WFीको कथाका0रताबारे चचा/ गनु/होस।् 
(ग) क(3cय कथाको कथानक आcनै भाषामा ले,नुहोस।् 
(घ) क(3cय कथाको म,ुय उQेRयमािथ आcनो िवचार पो,नुहोस्। 
(ङ) क(3cय कथामा रहकेा शीला र म पाFको च0रF िचFण गनु/होस।् 
     
     स+दभ3;+थ 
१. WFी, लीलबहादरु, पूवा3[चल भारतीय नपेाली कथा सािहWय र प@का$रताको इितवृि(,   

  गुवाहाटी :  पङ्कज पGलव �काशन, सन ्१९९७। 
२. थापा, शाि5त, असमलेी नपेाली कथाया@ा, असम : नेपाली सािह�य प0रषद, सन ्२००८। 
३. दाहाल,डIबर(सIपा०) सभापि@का,असम : नेपाली सािह�य सभा, सन् २०११ 

४. नेपाली, गोपालबहादरु, भारतको उ?र-पवूा�Dचलका नपेालीहEको बसोबासो तथा सािहि!यक   
 गितिविधको Fपरेखा, प$रषद्प@(६/ ७ – ३/ ४) प०ृ ९१,सन ्१९९६ 
५. पराजलुी,लnमी�साद उपा4याय,नपेाली कथा-सािहWयमा उ(र-पूवsय भारतको    
  योगदान,असम:िशåी शोिणतपरु, सन ्२००१ । 

६. https://www.youtube.com/watch?v=7L6vAS2Fo4I&t=381s 
७. https://www.youtube.com/watch?v=9gumUzm46s0&t=31s 
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एकाइ ७ 

झोला 
 एकाइको संरचना 

१- ��तावना 
२- उ��ेय 
३- कथाकार कृ2णधराबासीको प$रचय 
४- कथाकार कृ2णधराबासीको कथागत �वृि( 
५- िविभ+न कोणबाट झोला कथाको िव/ेषण 
६-  िन2कष3 

७-  श6दाथ3 

८- अ9यास 

९- स+दभ3साम;ी 

 

                                            
-------------------------- -------------------------------------------------------------  

१. ��तावनाः 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 कृ�ण धारावासी नेपाली सािह�यका महान �यि��व ह न।् उनका उप5यास, कथासङ्'ह,समालोचना, 
िनब5ध आिद गरेर तीस भ5दा अिधक का�यकृितह-  �कािशत छन्। उनी म,ुय -पमा उप5यासकार, आ,यानकार 
र व0रe समालोचकका -पमा प0रिचत छन।् उनको झोला शीष/कको एक माF कथासङ्'ह �कािशत छ तर यो 

सङ्'ह अित नै िविशH रहकेो छ। कथाकार कृ�ण धारावासी लीलालेखनका अिभकता/ ह न्, यसका अिभया5ता 
चािह ँकथाकार इ5sबहादरु राई ह न्। यस लेखनका मा5यता अनुसार उनले आcना कथामा धारणा, िवचार, इ}छा, 
मित, SिH, दरुा'ह, अनुभिूत आिदका lमबाट िन�प5न िविवध लीलाह- �2तुत गरेका छन।्  झोला कथा नेपालमा 

�चिलत सती �थाको �भाव र �यसले पारेको दरूगामी �भावलाई सिचF �2तुत ग0रएको छ। यस कथामा नारीको 
जीवनलीला पितको जीवनभरी भएको र यस �कारको कु�थालाई च5sशमशेरले उ5मूलन गरी हजारौ ँ नारीलाई 
जीवन दान िदएको घटनालाई पनुजLवन िदएको स5दभ/ उGलेख छ। यो नारी िच�कार र q5दनलाई खुलेर िवरोध 
ग0रएको ऐितहािसक साँ2कृितक घटनामा अवलिIबत यथाथ/परक कथा हो।   
 २. उ��ेय 

 कृ�ण धारावासी(कृ�ण�साद भyराई)को  झोला कथा नेपालमा �चिलत सती �थाको �भाव र �यसले 

पारेको दरूगामी �भावलाई सिचF �2तुत ग0रएको छ। िवKाथLह-ले यो िव<ेषण पिढसCदा कृ�ण धारावासी 

(कृ�ण�साद भyराई), जीवनी, �यि��व, �विृ8(िवशेषता), �कािशत कृित आिद र झोला कथाको 
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कथाव2तु(िवषयव2तु), च0रF(सहभागी),प0रवेश, उQRेय, SिHिव5द,ु भाषाशैलीय  िव5यास आिद बुTनसCने छन।् 

यो िव<ेषणमा आएका किठन शUद, वाCय, उखान-टुCका आिदका अथ/ जा5न र सCने छन।् िविभ5न कोणबाट 

िव<ेषण ग0रएको झोला कथाको मलू िवषय, भाव र िवचार जा5न सWम ह ने छन।् अ5�यमा पाठमा सोिधएका 

िविवध �Zह- पढेर उ8र िदन र ले,नसCने ह ने छन।्   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

३. कथाकार कृ2ण धरावासीको प$रचय  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 कृ�ण धारावासी )क ◌ृ�ण�साद भyराई  (को ज5म िव.सं .२०१७ साउन २ गते  अथा/त १७ जलुाई १९६० 
कका िदन नेपालको अमरपरु ७ पाँचथरमा माता अिIबकादवेी  भyराई र िपता टीकाराम भyराईका पFुर�नका 
-पमा भएको िथयो। ियनले 2नातक तहको अ4ययन गरी बैङ्िकङ र सािह�य सेवा गरेका छन।् ियनी  सूयkदय 
सा�ािहकमा सन ्१९७५ सालमा किवता �कािशत गराएर नेपाली सािह�यमा �वेश गरेका बह मखुी �ितभा ह न।् 
ियनका बालक हराएको सचूना  )िनब5ध सङ्'ह  सन ्१९९१(, िवZZेर�साद कोइरालाका उप+यासहG   )
समालोचना, सन ्१९९१(, उ+मुिd आवाजहG  )किवतासङ्'ह , सन ्१९९३  ( , लीलालखेन  )समालोचना , सन ्
१९९६(, नारीिभF Wय�तो के छ हजुर ? (िनब5धसङ्'ह, सन् १९९६(, शरणाथs  )उप5यास , सन ् १९९९ (, 
आधा बाटो  )उप5यास , सन ्  २००२ (झोला )कथासङ्'ह , सन् २००३ (का+छी  )सFूका�य , सन ् २००४(, 
पाठकको अदालतका  )िविवध , सन ्२००४  ( , राधा  )उप5यास , सन ्२००५  ( , तnेो आयाम र बैरागी काइलँा 

)समालोचना , सन ् २००६(, तपाई ं  )उप5यास , सन ् २००६(, मरेो सािहिWयक या@ा र मदन पुर�कार  )स न ्
२००७(, टँुडाल  )उप5यास , सन ्२००८(, आँधी नआउन ेघर  )स न् २०१० (सी .के �साइँ )जीवनी , सन ्२०१०(, 
पाQडुिलपी  )स न ्२०१०  (िविवध िवधामा कृित रहकेा छन्। ियनले क+दरा ) सन ्१९८०(, आजको किवता 

)स न ् १९८१(, िखितित )स न् १९८२ (सासंक  )स न ् १९९३ (, सी .के .�साइकँा िवचारहG )स न ् १९९६(, 
भुटानी शरणाथs र वातावरण )स न ्१९९८(, अिभलखे  )स न् १९९८(, राि2{य �ितभा गङ्गानाथ बा�तोला 

)स न ् २०००(, केशब आचाय3का किवता  )स न् २००२(, लीला िवमश3  )स न् २००६(, आिद पFपिFकाको 

सIपादन गरेका छन्।  
 कृ�ण धारावासीलाई महान5द परु2कार )िवसं २०४६( , उ�कृH राि��य युवा परु2कार )सन् .१९९५ ( , 
राि��य �ितभा परु2कार )स न ्१९८९(, उ8म शाि5त कुवँर पुर2कार )स न् १९९६(,  युवावष/ मोती परु2कार )स न ्
१९९९(, �ितभा परु2कार )स न ्२०००(, िवसाप �Hा परु2कार )स न ्२००२(, रामराज प5त 2मतृी परु2कार )स न् 
२००२  (आिद पदवीबाट सIमान ग0रएको छ।  

 ----------------------------------------------------------------------------- --------------------------------  
४. कथाकार कृ2ण धराबासीको कथागत �वृि( 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 कथाकार कृ�ण धारावासी लीलालेखनका अिभकता/ ह न्, यसका अिभया5ता चािह ँकथाकार इ5sबहादरु 
राई ह न्। यस लेखनका मा5यताअनुसार उनले आआcना कथाह-मा धारणा, िवचार, इ}छा, मित, SिH, दरुा'ह, 
अनुभिूत आिदका lमबाट िन�प5न िविवध लीलाह- �2तुत गरेका छन।् उनको SिHमा मािनसले ठा5ने गरेको स�य 
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वा2तवमा पणू/ स�य नभएर स�यको एउटा सानो अंश वा पW माF हो, बाँकw अंश वा पथबाट मािनस अनिभ� 
रहँदा �यसल ेlमको -प िलन प>ुदछ। यसै मा5यतालाई प0रपिूत/ गन/ उनल ेहा�ो दशेमा कुनै सम2यामा �चलनमा 
रहकेो सती�थाबारेको स�यास�य, सखुको खोजमा एकपिछ अकk मा5छसँेग पोइल जाँदै अ5�यमा पिहलकैे पितको 
शरणमा आएकw नारीको जीवना5त, शहरमा गई पढ ेर भिव�य िनमा/ण गन_ भ5न े िवचार गदा/गद� ब5द र हडतालल े 
पढाइ परूा गन/ नसकपेिछ  आआcना  2वगLय िपताल े झै ँ रCसी स ेवनको बाटो पqन े यवुाको िवपरीत अव2था, 
पितबाट  गभा/धारण नह न े दखे ेर अकk प�ुषसँग पोइल गएकw नारी िनस5तान नै ह न पगुकेw, तर पिहलकेा पितबाट 
स5तान भएको थाहा पाएपिछ  गभ/धारणका लािग पु>नु परकेो ि2थित, िभFको िबया िजlोझै ँबािहर िनि2कएको 
इ2कुस प�नीको हातमा दखे ेर मनिभF परकेो यौिनक �ितिqया, िजlो टाँ2नुलाई म�ृयसँुग जोड्दाको अ5योलको 
ि2थित, यौिनक �ितिqया, Ðाâणलाई कामी भन ेर ठyा गदा/ कटेोमा परकेो �भाव र उसको सं2कार आिदका 
�सङ्गह- िदएर उनल े मािनसमा ह न े lमलीलाका उदाहरणह- �2तुत गरकेा छन ्जसलाई धारणा, िवचार, SिH, 
आ'ह, अथ/, मित आिदको लीला भ5न सिक5छ। lमैlममा जीवनको गितलाई अगािड बढाइरहकेो मािनस कसरी 
मोहभङ्कको अव2थामा पगु ेर स�यास�यको पिहचान गन/ प>ुदछ भ5न े कुरालाई यी कथाकारल े अ�य5त सु5दर 
िकिसमल े 2पH पारकेा छन्।  
 कृ�ण धारावासीका कथाह-मा नारीवादी मा5यताल े 2थान पाएको छ। यस स5दभ/मा उनल े �िढवादी 
साम5ती �थाल े ज5माएको सती�थाको िमथकtारा एकाितर िनमुखा बनाइएका नारीह-को िववशता त अका/ितर 
नारी िवsोह र उ5मुि�को 2वरलाई उ}च बनाएका छन्। शोषणमा आधा0रत 2वाथL समाजल े नारीह-मािथ शोषण 
गन_ qममा पितवरण गन_ ज2तो मह�वपणू/ कुरामा पूरै ह2तW ेप गरी इ}छा िवपरीत िववाह ग0रिदँदाको प0रणामलाई 
उनल े आआcना कथामा दखेाएका छन्। उनल े नारीह-का पीडा र संव ेगलाई सहानुभिूतशील भएर ह ेरकेा छन ् र 
नारीमािथ शोषण गन_ साम5ती सं2कारको भ5डाफोर गरकेा छन।् बािहरबाट अ-ल े ह ेदा/ आिथ/क -पल े सIप5न, तर 
घरिभF भन े बुहारीह-ल े िबहानबलेकुw न ै िढँडोमा डुबिुGकनु पन_ ि2थित त छँद ैछ, गभ/वती ह दँासम ेत पोषणय�ु 
खानकुेरा त परै जाओस ् उÐकेो  भातको भाँडोमा लछुाचुँडी गनु/पन_ िनयितका भागी नारीह-को पीडालाई यी 
कथाकारल े अ�य5त मािम/क बनाएर �2तुत गरकेा छन।् उनल े नारीिव�9को िहसंा, उनीह-का तुिहएका सपनाह-, 
मात�ृवको 2थापनाको लािग सङ्घष/, पा0रवा0रक तनाउ आिदलाई कmय बनाएर  ितनलाई हा�ो ज2तो सामािजक 
संरचनािभFका िवकृित र िवसङ्गितह-�ित कडा �हार गरकेा छन्। यसका साथै उनल े नारीह-को सौIय र आदश/ 
-पको पिन जीव5त िचFण गरकेा छन।् यित माF नभएर  उनल े नारीिभFको मात�ृवको पिवF -प र �यणशील 
संव ेदनाको उदार -पको पिन प0रचय िदएका छन।् यस0र उनल े साम5ती ढाँचामा आधा0रत सामािजक संरचनाको 
प0र� ेnयमा आफूिभFको समाजवादी नारीवादी मा5यतालाई �य� गरकेा छन।्  
 कथाकार कृ�ण धरावासील े मानवीय � ेम तथा यौनाचारलाई पिन आcनो कथा िसज/नाको िवषयW ेF 
बनाएका छन्। उनल े स}चा � ेममा ह न े समप/ण र �यागको भावना र �यसमा बािहरी नकारा�मक दबाब पदा/ 
चनुौती2व-प िवपरीत काय/ गरी  िलइन े �ितशोध, गिहरो � ेमका मानवीय 2व-पह- र हािद/कता, लामो समयसIम 
सँगै नारी र पु�षल े बस याFा गदा/ पर2परमा उ�प5न ह न े �णय भावज5य संव ेगह- आिदलाई कथाको िवषय 
बनाएका छन्। �यसरी न ैउनल े यौनज5य िqयाकलाप र मानिसक �ितिqयालाई पिन कतै �तीकका सहायताबाट त 
कतै खलुा -पमा �2तुत गरकेा  छन।् उनल े िजlो बािहर िनि2कएको इ2कुस, मालपवुा शUदको ‘माल’, पदांश 
2वा2नीमा5छकेो टाउको )आcनै xीमतीको टाउको (भएको गाइल े चार पाउ टकेकेो अव2थाको फोटो र हातमा 

इ2कुसको दाना िलएकw आcनी xीमतीमा यौनको �तीकwकरण गरकेा छन।् �य2तै कालो पदा/पछाडी आcनै 
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xीमतीको प◌ूण/ न>न िचFसाम ुएकजना पु�ष पिन पणू/ न>न भई उिभएको द,ेन ेउनै न>न नारीका पितको कोणबाट 
यौनभावनाको उ�कष/को SRय उनल े�2ततु गरेका छन।् यसरी नै उनल ेघरमा काम गन/का लािग केटी रा,दा प�नील े
पित�ित र केटा रा,दा पितल ेप�नी�ित गन_ यौन आशङ्गाका संवगेह-लाई मनोवै�ािनक िकिसमल े�2ततु गरेका 
छन।् यसरी उनल े �मेअनरुाग र यौनाचारमा ह न े पार2प0रक आकष/ण–िवकष/ण तथा रागा�मक–िवरागा�मक 
गितिविधह-लाई रोचक कmय बनाएका छन।्  
 कथाकार कृ�ण धरावासीमा यगुबोधका समसामियक चतेनाह- जा'त अव2थ ाम ा रहकेो प ाइ5छ। ग0रबील े 
जज/र बन ाएको वत/म ान न ेप ाली सम ाजको दयनीय अव2थ ा, ज ातीय िवभ ेद सं2क ारब ाट हट्न नसककेो दःुखद 
अव2थ ा, िशिWत ब ेरोजग ारील े यवु ा वग/म ा आएको िनर ाश ा भ ाव, सधैकँो ब5द र हडत ालल े परैू दशेम ा परके ा 
नक ार ा�मक �भ ावह-, बढ्दो परु ान ा र नय ाँ प2ुत ाबीचको दरूी, दसवष_ t5tको दीघ/क ालीन असर, सम ाजम ा 
िवKम ान निैतक मGूयको िवघटन, दशेको डाँवाडोल ि2थितबाट चारैितर फैिलएको स5Fास र  असुरWाको भावना, 
िछमकेw दशेका न ेपाली दाजुभाइह-को िबचGली आिदलाई कmय बनाएर उनल े दशेको भ>न सामािजक–
राजनीितक अव2थाको यथाथ/ िचF कथाह-मा उतारकेा छन।्  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

५. िविभ+न कोणबाट झोला कथाको िव/षेण 
-------------------------------------------------------------- -------------------------  

 कृ��ण धारावासीtारा िलिखत झोला कथा न ेपालमा �चिलत सती �थाको �भाव र �यसल े पारकेो 
दरूगामी �भावलाई सिचF �2तुत ग0रएको छ। यस कथामा नारीको जीवनलीला पितको जीवनभरी भएको र यस 
�कारको कु�थालाई च5sशमश ेरल े उ5मूलन गरी हज ारौ ँन ारील ाई जीवन द ान िदएको घटन ाल ाई पनुजLवन िदएको 
स5दभ/ उGलखे छ। यो नारी िच�कार र q5दनलाई खुलरे िवरोध ग0रएको ऐितहािसक साँ2कृितक घटनामा 
अवलिIबत यथाथ/परक कथा हो।  
(१( कथाव�तु(िवषयव�तु) 
 कृ�ण धारावासीtारा िलिखत झोला  ) सन ्२०१३  (कथासङ्'हमा सङ् किलत सां2कृितक िवषयव2तुलाई 

उजागर वा पुनजLिवत ग0रएको ददुा/5त घटनामा  आधा0रत कथा हो। यस कथाका समा,याता अिफसबाट घर 
फिक/ दा साँझ प0रसककेो िथयो। बाटामा भ ेट भएका साथीभाइह- तथा काया/लयका दशेका र सरकारका अनके 
िवषयम ा चच ा/ प0रचच ा/ गद� � ायः सधै ँ िढलै ह न े भएक ाल े घरक ा सबै सद2यह-ल े ख ान ा ख ाइवरी उनल ाई 
हटकशेम ा ख ान ा र ािखिदएको ह 5छ। ह ातखुy ा धोएर थक ाइ म ान/ उनी बर�ड ाको ख ाटम ा पल ेटी म ार ेर ब2छन।् उनल े 
िभ8 ाको क ाँटीम ा  अनौठो झोल ा झ5ुड ाएको द े,छन्। �य2तो झोल ा आcनो घरम ा नभएक ाल े उनक ा मनम ा िचसो 
प2छ। िहजोआज दशेको अव2थ ा िठक नभएक ाल े जत ाततै लटु, ह�य ा, बल ा�क ारक ा घटन ा भइरहके ा छन्। �यसैल े 
�य2त ा शङ्ग ा2पद झोल ाह- खतर ापणू/ म ािन5छन।्  
 सीत ाजील े िदउँसो एकजन ा ६० -६५ वष/ जितको बुडोम ा5छ े आएक ा िथए। उनी ध ◌ ार ाव ासील ाई भ ेट्न 
सोधखोज गद� आएको र म ा5छ े निचनकेो बत ाउँछन।् उनल े िचय ाख ाज ा ख ाए। पिहल ा उनक ा हजरुब ाको घर पिन 
पह ाडितरै िथयो र े। पवूk8र भ ारतको मिणपरुितरब ाट न ेप ाल आएको िनकै वष/ भएछ। शरण ामितम ा आफ5तक ाम ा 
बसके ा रहछेन्। न ाग0रकत ा नभएक ाल े उत ाब ाट Gय ाएको पैस ा Uय ाङ्कम ा र ा,न ज>ग ा िक5न नप ाएक ाल े आफ5तल ाई 
�य ाजम ा चल ाउन िदएको तर उनीह-ल े रकम फक ा/उन न ामै निलएको उGलखे ग0रएको छ। पिहल ापिहल ा 
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नाग0रकता िनकाGन मQत गरौलँा भ5नेह- अिहले बोGनै छोडेको दखेुसो पोिखएको बताइएको छ। जहान 
ब}चाह-को िबजोग भएको, खानलाउन प>ुने धन िलएर नेपाल पसेको िथए ँिभखमा>ने बनाइिदए भनी उनले दखेुसो 
पोखे। उनी जयपुरमा मिणपरुितरका आफ5त छन ्ितनलाई भेटे। भरे नै फिक/ 5छु भनी यो झोला यही झ5ुडाएर गएका 
छन ्भनी सीताले भिनन्। छोटकरीमा सीताले �यस अप0रिचत मा5छेको कथा बताइन्। स5ुदा माया लागे पिन  म 
पाFको मन अझ स5तHु ह न सकेको िथएन। उनका मनमा अनेक शङ्का लागेको ह नाले उनी झोलाको निजक गए। 
झोलामा अनेक थरीका सामान ह न सCछन्। झोलामा बम पिन राखेको ह न सCछ। बुढाले भनेका कुरामा के िवoास 
फटाहा, लटुाहा पिन ह न सCछ। घरमा ितमीह- चनाखो ह नुपछ/। आिखर िचया खाजा िदएकै रहछे झोला िलएर 
गएको भए ह न ेिथयो। बडुोले भोिलको छाकको पिन ब5दोब2त गhयो। मेरा कुरा सुनेर सीताजी गIभीर भइन।् आमा 
होस्  -मा आएझu ह नुभयो। सबैमा �यस झोला�ित शङ्गा उपशङ्गा र Fास बढ्न थाGयो।  
  म पाF उठेर झोलाितर ला>दा आमा र सीताजी दवैुले रोCने �यास गरे पिन उनी झोला भएितर पुगेर 
झोलालाई आcनो अधीनमा िलए। झोला �यित ग�ङ िथएन। तर �यसमा िवशेष व2त ुभएको अनुभिूत लेखकलाई 
भयो। उनी पिहलेकै ठाउँमा फिक/ एर आएर झोला खोतGन थाले। आमाले अका/को झोला िकन खोतGन ु भोिल 
िवनािसि8को गाल पन/ सCछ भिनन्। आमाको कुरालाई महrव निदएर म पाFले झोलािभFबाट एउटा पोको 
िनकाGयो। �यहाँ लुगाफाटो र अ- सामान पिन िथए। पोकोलाई िनकै जतनसाथ गाँठो पा0रएको िथयो। पोको 
खोिलसकेपिछ एउटा कागजको मठुो िनि2कयो। म पाFले िब2तारै खोलेर हने/ थाGयो।  
 घरका सबैजना कामध5दा सकेर बैठक कोठामा भेला भए। म पाF पिन झोला र पोकोसिहत बैठक कोठामा 
सामेल भयो। घरका सद2यह- पािक2तानी धारावािहक हने/ आतरु िथए। म पाFलाई झोलािभFको पोकाले 
कुतूहलता जगाइसकेको िथयो। �यो पहाडे कागजमा लेिखएको र मोटा अWर िथए। कितपय ठाउँमा कागजमा अWर 
�वाल परेका िथए तर पढ्न सिकने। म पाFलाई टी .भी.लेभ5दा �यस कागजको मठुाले ता5न थालेकाले िब2तारै पढ्न 
थाGयो।  

 �यसमा लेिखएको िथयो व9ृ िपताजीले चािGलस वष/ का5छी मेरी आमािसत िववाह गनु/भयो। �यित बेला 
मेरी आमाको उमेर २७ वष/ माF भएको िथयो। जेठीप0y चार स5तान िथए। �यितखेर लो>नेमा5छेको उमेर नसो4ने 
चलनले बालिबवाहबाट छोरीह-को जीवन नारकwय ह 5mयो। म एघार वष/को ह दँा पिन मेरी आमाको कोखमा अ- 
स5तान भएनन्। सबै दाजुह- छु0yएर बसेका िथए। सानो िबरामीले िपताजीलाई ल>यो। िपताजीको म�ृयु �यित चाँडै 
ह 5छ भनरे कसैले सोचेको पिन िथएन। केही िदनअिघ िपताजीले आमालाई तuले मेरो 2याहार ग0रस्, सती नजान ू
छोरालाई ह का/एर ब2न ूभ5न ुभएको िथयो। बुबाको कुरा सुनरे आमाले झिक/ एर यी बुढाले पिन के के अभासी कुरा 
बोिलरहनभुएको होला, को मछ/ यित चाँडै भ5नुभएको िथयो। म�ृयकुो के भरोसा छ र काली ! जितबेला पिन मन/ 
सिक5छ भनरे बबुाले भ5नभुएको िथयो। मलाई केटाकेटी नै भएकाले खेGन ेर आमाका मनमा िभFबाटै कतै िचसो 
पसेको िथयो। मेरो काम िबहानको खानापिछ जङ्गलमा व2तु डुलाउन ु िथयो। बुबा िबरामी पनु/भयो धामी झाqw 
औषधीमूलो ग0रयो। बबुालाई बचाउन सिकएन। �यसिदन चारवटा मयरूका अ�डा भुइमँा खसेर �याGल�याGल 
भए, म लGयाकलुलुक भएँ। िलन आएका मािनसह-ले फकाउँद ै अ- कुरामा अGमलाउँदै घर पुhयाए। घरमा 
मािनसह-को िभड िथयो। �वावासी र खैलाबैला िथयो। मलाई काकwह-ले काखमा िलए। आमा भएितर जानै 
िदएनन्। आमा सती ह नुभयो। सतीलाई कसैले छुनुह दैँन भ5दा बालकले आमा सती होइन भनी �ितवाद गन/ थाGयो। 
बालपाF �ँदा िभF आमा पिन जोडतोडले रोएको सिुनयो। आमालाई सती लान े�िqया थालनी भयो। आमालाई 
सIझाउने सती जानका लािग महrव बुझाउने �ानका कुराह- बताउने अिघ सरे। आमाको अनहुार अनौठो िथयो। 
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डरला>दो देिखयो। म रोएको दखेेर पिन उहाँले कुनै �ितिqया दखेाउन ुभएन। आमाह- �न थाले भाउजूह- बोGन 
सकेका िथएनन्। पु�षह- िनयम पhुयाउन थालेका िथए। िदन ढGद ै िथयो। लासलाई घरमा रा,न नह ने भएकाले 
घाटमा पुhयाउन ेतरखर िथयो। �यहाँ उपि2थत पु�षह-को �यवहार छCक पदk िथयो भने नारीह- रोइरहकेा िथए। 
एक नव यवुती िचतामा जGनु िनरीह ब5न ुमाF िथयो। �यहाँ जित पिन उपि2थत मािनसह- िथए ती कसैले पिन सती 
जान नपन_ �2ताव Gयाएनन।् आमाले पिन सती जा5न भ5नभुएन। बबुाले भनेको कुरा सुनाउँदा काकwले मखु थु5दै 
चपु ला>न अ{ाउनुभयो। काकw मलाई काखमा राखेर बब/राउन थाGनुभयो। उहाँको आँखाबाट झरेका आँसुले मेरो 
कपाल िभ[यो। काकwले िवरोध गरेको सनेुर काकाले य2तै छ चलन भनेर सIझाउनुभयो। 2वा2नी मदा/ किलला 
केटी छानेर िबह ेगरेर मोज गन_ लो>ने मदा/ 2वा2नीले िजउँदै ितनका िचतामा जGन पन_ यो कहाको धम/ हो भ5दा 
काकwलाई अ- आइमाईह-ले ता5द ैघरपछािड लगे। काकw सारो सारो बोिलरहनुभएको िथयो।  
 आमालाई पूजा गन/ लगाए। गहनाले झिकझकाउ पारे। बाजा ब[न थाले। एकोहोरो शF ब[न थाGयो। 
आमालाई अगािड लगाएर लासलाई घाटितर िलएर िहडें। ऊ �ँदा�ँदा �न नसCन ेभएको िथयो। छेCदाछेCद ैभागेर 
आयो। उसलाई आमाबाबकुो अि5तम सं2कार हने/ िदने कुरा भयो। दवेीथानमा लासलाई िबसाए। आमालाई 
दवेीथान एक फ5को घमुाएर आमाको कपालमा पानीसरी तेल ख5याएर, लगुा फुकालेर नाङ्गी बनाए। �यहाँ लाज र 
अ<ीलता िथएन। घाटमा पhुयाएर िचता बनाए। घाम अ2ताए। ठुलो दाजलेू िचता सGकाए। िचताको धुँवाले घाट 
झन कालो भयो। म �खको फेदमा छेिलएर सबै SRयह- ह0ेररहकेो िथएँ। िचतामा आगो लगाएपिछ लो>नेमा5छेह- 
रोएको सकुसकुाएको देखे ँर �यहाँ आमाबाब ुदवैुलाई खरानी बनाइरहकेो िथयो। अब म महा अनाथ बाँकw िथएँ। म 
रातभरी िनदाउन सिकनँ। उहाँ पिन रोइरहनु भएको िथयो। काकwले िनकै गहिकला तक/  िदएर सती �थाको िवरोध 
ग0ररहन ुभएको िथयो। काका अगेनाको िडलमा बसेर आँसु पुिछरहनभुयो केही बोGनभुएन। 
 ते{ िदनको काजिqया सिकयो। बालपाF सधै ँसपनामा आमालाई द,ेmयो। आमाले अतL िदि5थन।् काम 
सिकएपिछ घरका सामान पिन दाजुह-ले उठाएर लगे। दाजभुाउजूको �यवहार रा�ो िथएन। भितजाह-ले ह�ेथे। तेरह 
िदनपिछ बालपाFको काम व2तु िलएर जङ्गल जान ु िथयो। गाईव2तुितर उसको 4यान िथएन। उसका आँखा 
अगािड िजँउदै आमालाई िचतामा बसाएर आमालाई आगो लगाएको SRय झलझली आउँmयो। �यहाँ उसले लास 
लगेको र सतीको पीडा अनुभतू गmयk। एक िदन उसका व2त ु अ-का व2तुिसत िमिसएर घर पगेुछन।् ऊ व2तु 
खो[नमा �य2त भएकाले अँ4यारोमा घर पु>यो। जङ्गलका सबै व8ृा5त सनुायो। भोिलपGट िहजो दखेेको ठाउँमा 
भएको ओडारमा प>ुयो। �यहाँ केही कालो लडेको द,ेयो। मनमा अनौठो डर भ0रयो। होिसयारी ह दँाह दँै टेकेको 
ढुङ्को लडेर आवाज आयो। म आि8ए।ँ आि8एर िच}याएँ। म िच}याएको दखेेर �यो पिन आि8यो। म िब2तारै 
होसमा आएँ। आँखाबाट तु�� आँश ुब>न थाGयो। घाँटी अब�9 भयो। बोली आएन। �यहाँ  मेरी आमा िनव/¸ 
िथइन।् सती बनाएको िदनदिेख आमालाई आज देखकेो छु। यो सपना होइन, उनी कुनै भतू पिन हो इनन।् एक शUद 
पिन नबोली मलाई टोलाएर ह0ेररहकेw दखेेपिछ एकाएक  मैले उनलाई अँगालो हाले,ँ झCझकाएर हGलाएँ। िब2तारै 
उनमा होस आयो। उहाँ �दाँ जङ्गल थक_  ज2तो ला>यो। उहाँले मलाई छातीमा टाँसेको टाँ2यै गनु/भयो। बालपाFले 
तपाईलँाई िजउँदै िचतामा जलाएका िथए भ5ने िज�ासामा आमाले िचताबाट भागेको यावत ्घटनाको बेिलिब2तार 
लगाइन।् उसलाई आमा स>लै र िजँउदै पाएपिछ खसुीको सीमा रहने। तर आमालाई �यस अव2थामा जङ्गलमा  
छाड्न पदा/ ऊ �यिथत भएको िथयो। आमाले जे भनेर सIझाए पिन उसले आमालाई सIझाएर व2त ुबेलैमा गोठमा 
पुhयायो। गाईव2तु बाँधेपिछ घाँसपात हालेर काकाका घरितर ला>यो। काकwले माया गरेर घर लिगन।् खाइिपइ गरेर 
राित ऊ काकwिसत स�ुयो र सबै िनदाएपिछ आमाका बारेमा बेिलिब2तार लगायो। उसले आमाले लगाउनका लािग 
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काकwका एकसरा लगुा मा>यो। काकwले पिन सहष/ 2वीकार गरी भोिल तँसँग म पिन जा5छु भिनन।् बालक उठेर 
घरितर ला>यो। खाइिपइ गरी व2तु िलएर जाँदा काकwले लगुाको पोको िदएर मैले �यो ठाँउ दखेेकw छु भरेितर घाँस 
काट्न �यतै आउँछु भिनन्। िहजोको िनव/¸ र िविW� अव2थाकw आमा भोिलपGट उ[यालो अनुहार र लजाल ु
ज2ती तर गIभीर शोकले िथिचएर बिसरहन ुभएको िथयो। व2तु भाउलाई बेवा2ता गरी छोराले लिगिदएको लगुा 
लगाइन ्र काकwले बनाएको एक कचौरा खीर खाइन।् आँखाका आँखाबाट अिवरल आँस ुबिगर�ो, �यो हने/ सCने 
अव2थामा म िथइनँ। तमोर नदीको पानी झै ँकसैले नद,ेन ेठाउँमा पु>न पाए पिन ह 5mयो िन ज2तो ला>यो। खानेकुरा र 
लगाउन ेलगुा काकwले पठाउनुभएको भ5दा आमा अचिIमत ह नभुयो। बबुाह दँा किहGय ैमेल िथएन। दवेरानीसँगको 
टकरावमा िटCन नसCने भएकाले बसाइ ँसन_ �2ताव रा,नु भएको िथयो। बुबाले मा5नुभएन।  
 छोराले आमालाई ढाढस िदँद ै सा5�वनाका 2वरमा यस ठाँउ छोड्न र आमालाई वनमा5छे ज2तो ब5न 
निदन ेआ'ह गद/छ। पा0रप0y एकोहोरो शF ब[यो, बाजा ब[यो, मन िचसो भएर आयो। सतीमािथको अ�याचार 
फे0र दोहो0रयो, सती अवसर पारेर भा>दा मलामीह-ले ढुङ्गाले हानीहानी अमानवीय पारा दखेाए। �यो देखेर आमा 
बेहोस् भइसCनुभएको रहछे। आमाले बनाएको कुवाबाट पानी Gयाएर छिक/ ए। आमा हो2मा आउँदा काकw-काका 
दवैु आए। �यो देखेर बालपाFको िजउ अररो भयो। आमाको अनुहार ह0रयो भयो। �यो देखेर काकwले सा5�वना 
िदइन्। आमाले काकwलाई आिशष िदइन्। काकwले �िपयाँ पैसा पिन िदइन्। काकाले बालपाFलाई केही �िपयाँ 
िदएर �यहाँबाट कतै जान ेसGलाह िदए।  
 अि5तम �यारा'ाफ पढ्न नसिकन ेखालको िथयो। टेिलिभजनको धाराबािहक सिकन लागेको िथयो। छोरो 
िदपलेशले बाबलुाई िज2काइरहकेो र आमाले छोराको बानी बताएपिछ आमालाई हरेेर आँसकुा बिल5sधारा 
बगाएको अिन च5sशमशेरको �शंसा गरेबाट कथाव2तु सिक5छ। यो  वण/ना�मक  शैलीमा घटनाको तारतIय 
िमलाई लेिखएको का�िणक घटनामा आधा0रत यथाथ/मूलक सामािजक कथा हो।  
(२( सहभागी वा च$र@ िच@ण  

 झोला कथामा िविवध खाले पाFह-को संयोजन ग0रएको छ। यहाँ नारी पु�ष तथा बालक व9ृ िविवध 
पाFले सिqय योगदान िदएको दिेख5छ। यस कथामा कुनै पिन पाFको नामकरण ग0रएको छैन। यसमा बालक 
पाFको िवशेष उGले,य सहाभािगता दिेख5छ।  �य2तै सती बनेकw आमाको पिन िवशेष भिूमका रहकेो छ। य2तै 
काका र काकwलाई पिन भुGन सिकँदैन। य2तै यस कथाका सFूधार बनेका लेखकको भिूमका पिन उGलेखनीय 
दिेख5छ। �य2तै सती �थाको उ5मूलन गरेर लाखौ ँनारीह-लाई जीवन िदने त�कालीन �धानम5Fी च5sशमशेरको 
पिन उGलेख ग0रएकाले उनको योगदान पिन भGुन नह ने �तीत ह 5छ। यस �करणमा �मखु भिूमका खेGने 
पाFह-को च0रFाङ्गन qमशः ग0र5छ। िकनिक त�कालीन �धानम5Fी च5sशमशेरले नेपालमा यो �था ९ जलुाई 
१९२० का िदन ब5द गरेका हन्  ,अथा/त् नेपाली समाजमा सती �धान उ5मुलन भएको केवल एक सय वष/ माF 
छ।  भारतमा चािह ँÐâ समाजका सं2थापक राजा राममोहन र नाघेको◌ायको नेत�ृवमा सन ्१८२९ म ै उ5मलुन 
भएको िथयो तथा रोक लागेको िथयो तर यो �था नेपालमा चािह ँभारतमा ब5द भएको १०१ वष/सIम चिलरहकेो 
दिेख5छ।  
 आमाः २७ वष/को भभ/राउँदो उमेरमा सती जान िववश बनेकw आमा आफूभ5दा ४० वष/ जेठो �यसमा 

पिन चार स5तानका बाबुसँग िववाह भएको िथयो। उनलाई लो>नेको म�ृयुप�ात् िसँगारपटार गरी गहनाले 
झिकझकाउ पारेर सतीका -पमा देवीथान पhुययाई �यहाँ गहना अप/ण र व¸ उतारी न>नाव2थामा घाटसIम 
पुhयाइयो। उनलाई मतृ पितका िचतामा आगो सGकाएपिछ धुँवाले ढािकएको वातावरणको फाइदा उठाए। सती 
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िचताबाट फालहाली रातभर �यहीकँो �खमा िबताएर भोिलपGट जङ्गल पगुेकw िथइन्। व2तु खो[न ेqममा एका5त 
जङ्गलमा न>न अव2थामा रहकेw आमालाई छोराले भेट्छ र आमा छोराको िमलन भई कसैले निच5ने गरी िबरानो 
ठाउँमा जा5छन ्र आcनो जीिवका चलाउँछन्।  
 आमा मात�ृव �ेमले भ0रएकw तर िचतामा चढ्न िववश पाFका -पमा यस कथामा आएर भिूमका िनवा/ह 
गरेको दिेख5छ। उनले सतीह-को �ितिनिध�व गरेकw छन।्  
 छोराःछोरा ११ वषLय नाबालक हो। उसलाई अनजान बालकका -पमा यस कथामा िचFण ग0रएको छ। 
िबहान घरायसी काम गन_ र िदउँसो व2त ुडुलाउन जङ्गल जाने काम बालकले गद/छ। उसलाई दाजकुा छोराह-ले 
ह�ेने र गाईव2तु आआcना बगालबाट खेिदिदने काम गद/छन्। एकिदन उसले चारवटा मयरूका अ�डा फेला पारेको 
िथयो। �यसै िदन बाबुको म�ृयकुो खबर स5ुनाले भुँइमँा खसेर �याGलUयाGल भयो। िलन जानेले अनेक कुरा गद� 
फु2Gयाउँद ैघरसIम पhुयाए। यितबेला घरमा मािनस भलेा भएका िथए। उसले आमालाई छुन ह दँनै, सती भइसकw 
भ5दा �यसको िवरोध गरेको छ र घाटसIम पगेुर ��येक िqयाकलाप िनयालेको छ। बाबुको काजिक0रया 
सिकएपिछ सदाझै ँ गाईव2त ु डुलाएन ऊ जङ्गल जा5छ। गाईव2तु हराएकाले खो[दै एउटा ओडारमा पु>छ। 
भोिलपGट �यही ँजाँदा आमा भनेर िच5छ र आमाछोराको िमलन भई �यहाँबाट अ5यF गई आजीिवका चलाउँछन।्  
 छोरामा बालसलुभ �विृ8 दिेख5छ। उसमा िज�ासाको भाव छिGकएको देिख5छ। ऊ बालक छ तर चलाक 
छ। उसले ��येक िqयाकलाप िनयालेको छ।  
 काकwः काकw मानवीय भावनाले ओत�ोत भएकw िनभLक �यि�का -पमा यस कथामा िचिFत छन।् उनी 
परोपकारी िनRछल च0रF ह न्। जेठाज ू जीिवत ह दँा जेठानीसँग ठाकठुक परे पिन सIभा�य उनको म�ृयु र सती 
�यव2थाको िवरोध गन_ जुधा� च0रF पिन ह न।् उनले अ5ततः आमा जीिवत भएको सुनेपिछ सरासर भट्ेन गएबाट 
उनको मानवतावादी �विृ8ले फैिलने अवसर पाएको छ। काकwलाई वा�सGयमयी आमा मानवतावादी परोपकारी 
दवेरानी तथा जुधा� च0रFका -पमा यस कथामा िचFण ग0रएको छ।  
 काकाःकाका परIपराका बाहक भए पिन उनमा पिन मानवतावादी िच5तन र परोपकारी भावना प0रलिWत 
दिेख5छ। उनी एCलैले यो कु�थाको अ5�य ह दँैनmयो, �यसैले उनी िनरीह दिेख5छन।्  
(३) प$रवशे, उ��ेय र CिDिव+दु 

 िववे}य कथा झोला पवूL नेपालको तमोर नदीको आसपासको भभूागमा घिटत प0रवेशको यथाथ/मलूक 
घटनालाई आधार बनाएर लेिखएको छ। िह5द ू सं2कारको अवशेषका -पमा रहकेो बब/रताय�ु सती �थालाई 
कथाकारले िनकै रोचक पाराले �2तुत गरेका छन।् च5sशमशेरले राजकwय आदेशका -पमा जब सती �थाको 
अ5�यको घोषणा गरे तब सती �था रोिकयो। सती �था भनेको जीिवत नारीले मतृ पितका िचतामा िजउँद ैजलेर 
खरानी ह ने अ5ध परIपरा वा प9ित हो। यसरी मरेमा अकk जनुीमा लो>नेसँगै सखुद जीवन िजउन पाइ5छ भनी 
जीिवतै डढ्ने �था हो।  
 झोला कथामा एक २७ वषLया नारीलाई मतृ पितका िचतामा डढाउन लिगंदाका र िचताबाट भा>ने अवसर 
िमGने िविभ5न अवसर र छोरािसत पुनिम/लन ह दँाको सुखद अवसरलाई िनकै रोचक पाराले िचFण ग0रएको छ। एक 
जना ६० -६५ वषLय बुढाले झोला लगेर कृ�ण धाराबासीका घरका बर5डामा रा,दा िन�प5न प0रघटना र �यसले 

पारेको �भावलाई कला�मक पाराले �या,या र िव<ेषण गरी सती �था र �यसले पारेको दरूगामी असरलाई रोचक 
पाराले पिुH ग0रएको छ। �य2तै यस कथाले भारतको मिणपरु र नेपालको जयपरुसIमको भिूम चचा/को दिेख5छ। यस 
कथामा तीन प2ुताको जीवन यापन गरेको स5दभ/लाई कला�मक पाराले �2ततु ग0रएकाले घटनलाई िवo2त 
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पा0रएको छ। िजउँदो मा5छे मतृ पितका लाससँगै बGदो िचतामा डढ्न ुपदा/को यथाथ/ घटनालाई प0रवेश बनाइएको 
छ।  
 यस कथामा झोला खोतली झोलामा भएको महतrवपूण/ व2तुको उ�खनन ्गन_ उQRेय देिख5छ। यस कथामा 
सती �थालाई मानव जाितका वंशजले चलाएको कु�थाका -पमा िचFण ग0रएको छ। सती �था मानव इितहासको 
कलङ्ग मािन5छ अथा/त् मतृ पितका लाससँगै जीिवत नारीलाई बिलवेदीमा चढाउने यस कु�थाको अ5�य 
च5sशमशेरले गराएका ह नाले उनको महानताको खलेुर �शंसा ग0रएको छ। सायद नेपालमा च5sशमशेर नभएको 
भए सती �था आजतक चलनचGतीमा रह5mयो िक! जे होस् नेपाली नारीलाई सती जानबाट रोCन े काम 
च5sशमशेरले गराएका ह नाले कथाकारले घरका िभ8ामा पmृवीनारायण र िवoेoर�साद आिदका काँटामा 
च5sशमशेरको त2वीर राखेर उ}च सIमान �कट गरेको दिेख5छ। यस कथाले नारी अि2मताको रWा गन_ स5दशे 
िदएको छ र कु�थाको अ5�य ह नपुछ/ भ5ने धारणा �य� गरेको छ।  
 यस कथामा बालपाF वा सती पुFका SिHमा संरिचत देिख5छ। यस कथामा कूनै पाFको पिन नामोGलेख 
ग0रएको पाइदँैन। यहाँ �यु� पाFह-मा काका, काकw, दाज,ु भाउजू, ¸ी, पु�ष बालक आिद आएकाले सबै 
पाFह- ततृीय पु�ष SिHिब5दमुा संरिचत देिख5छन।् ितनमा पिन आमा र बालक पाFको महनीय �यि��व देिख5छ। 
बाल पाFका सिqयतामा यस कथाले पणू/ता पाएको छ। यो ततृीय पु�ष SिHिब5दमुा संरिचत कथा हो।  
(४( भाषाशैलीय िव+यास  

 अिभ�यि�को मा4यम भाषा हो भने �यसको �2तुितको ढाँचा शैली हो। यस कथामा घटनाको वण/ना�मक 
कथन पाइ5छ। कथाको शु� भय'2त अव2थमा ग0रएको छ। एउटा ६० -६५ वष/को अनजान मािनसले झोला छाड्न 
र �यसमा पिन नेप◌ालमा माओवादी िबगिबगी भएका बेला �यहाँ बम पिन ह न सCन ेआशङ्गा �य� ग0रएको छ। 
आमा र सीताजीले रो�ारो�ै पिन समा,याताले झोला िनकाली पहाडे कागजमा लेिखएको एउटा कागजको मठुो 
िनकाली पढ्न थाGछन।् �यस कागजमा सती �थाको बेजोड साम'ी समावेश ग0रएकाले समा,याताले घरका 
प0रवार टी .भी .मा रमाए पिन �यसलाई पिढXयाउँछन्। यो रोचक र सनसनीपणू/ घटना भएको कथा हो। यस कथामा 
आमा सती गएकw र छोराले आमालाई जङ्गलमा भेyाएको िववरण उGलेख ग0रएको छ। अ5ततः आमाछोराको 
िमलन भएको सुखद अव2थामा कथा सिक5छ।  
 कथा भ5ने शैली रोचक देिख5छ अनके कुतुहलताले भ0रएको यो कथाको �2तुितकरण रोचक आकष/क र 
घटना�मक देिख5छ। कथा पढ्न आरIभ गरेपिछ अ5�यसIम आँखा निझIकाई पिढ न ैरहन मन ला>ने यस कथाको 
शैली पW िव2मयकारी दिेख5छ। यसमा �यस यगुको बब/र घटनावलीलाई कला�मक पाराले िचFण ग0रएको छ। 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----  
५. िन2कष3 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 कृ�ण धरावासीमा यगुबोधका समसामियक चेतनाह- जा'त अव2थामा रहकेो पाइ5छ। ग0रबीले जज/र 
बनाएको वत/मान नेपाली समाजको दयनीय अव2था, जातीय िवभदे सं2कारबाट हट्न नसकेको दःुखद अव2था, 
िशिWत बेरोजगारीले यवुा वग/मा आएको िनराशा भाव, सधैकँो ब5द र हडतालले परैू दशेमा परेका नकारा�मक 
�भावह-, बढ्दो पुराना र नयाँ प2ुताबीचको दरूी, दसवष_ t5tको दीघ/कालीन असर, समाजमा िवKमान नैितक 
मGूयको िवघटन, दशेको डाँवाडोल ि2थितबाट चारैितर फैिलएको स5Fास र  असुरWाको भावना, िछमेकw दशेका 
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नेपाली दाजुभाइह-को िबचGली आिदलाई कmय बनाएर उनले दशेको भ>न सामािजक–राजनीितक अव2थाको 
यथाथ/ िचF कथाह-मा उतारेका छन।्  
 झोलाले झोलामा भएको व2तु�ित सङ्केत गरेको छ। िववे}य कथाको शीष/क झोलाभ5दा सती राखेको 
भए उपय�ु ह ने िथयो। यस कथामा सती�था र �यसले पारेको दरूगामी �भावलाई कला�मक पाराले िचFण 
ग0रएको छ। यो बब/र यगुको कथा हो। यसले अमानवीय च0रFको उpाटन गरेको छ। जे होस् झोलामा रािखएको 
पहाडे कागजको �यो मुठो जनु मालधनीको अनमुित बेगर खोलेर �यसको �ितिqयामा पmृवीनारायण 
शाहलगायतका िविशH �यि��वका हारमा ºेम हािलएको च5sशमशेरको त2वीर टाँगेबाट यस कथाको शीष/क 
अिभधाथ/मा नभई सङ्केताथ/मा साथ/क देिख5छ।  

 ----------------------------------- --------------------------------------------------------------------------  
६. श6दाथ3 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अिभय5ता - कुनै िविशH काय/ वा उQेRयमा लागेको मािनस 
lमशील  - कुनै व2तुलाई अक�  बनाउन ेवा दखेाउने 
सहानुभिूतशील - अका/को दःुख, वेदना आिदमा ह ने समान अनभुिूत 
यौनाचार  - यौनसIब5धी आचरण 
यौनज5य  -  यौनसIब5धी 
अवलिIवत -  सहारा िलएको 
कुतूहलता -  उ�सकुता, उ�क�ठा 
आR चय/  -  अनौठा र अद ्भुत व2त ुवा SRय द,ेदा मनमा उठ्ने भाव 
लGयाकललुकु -  शारी0रक दबु/लताका कारणले गलेर वाCक भएको 
सा5�वना  -  दःुखमा परेका �यिC तलाई शाि5त वा धैय/ िदने काम वा सIझाउनेबुझाउन ेकाम 
िवसङ्गित -  निमGदोप,बेमेलपन,असङ्गित 
बिल5sधारा -  बरबर खसेको पानी, आँस ुआिदको धारा 
झिकझकाउ -  िसँगारपटार आिद 
िqयाकलाप -  कुनै WेF वा समयमा ह ने कामको गितिविध 
वा�सGयमयी -  बाबआुमाको स5तानका�ित ह ने 2नेह वा ममता 
कु�था  -  सामािजक �यवहारलाई अिहत गन_ नरा�ो चलनचाँजो,नरा�ो परIपरा, कुरीित 
िवगिवगी -  कुनै व2तुको चकk उप¶ो; आतङ्कको अिधकता। 

कुतूहलता -  िसCन मनमा ह ने �बल इ}छा, उ�सकुता, उ�क�ठा 

समा,याता -  कुनै कुराको रा�री �या,या वा वण/न गन_ 

सङ्केताथ/ -  इसाराले बुTने अथ/, इङ् िगत, सान 
साथ/क  -  अथ/अनसुारको, अथ/ले बताएबमोिजमको, मतलब भएको 

 --------------------------------- ----------------------------------------------------------------  
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७.अ9यासः 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
१. तलका �Zह-का दईु वा तीन वाCयमा उ8र ले,नुहोस्- 
(क) कृ�ण धारावासी को ह न? 
(ख) कृ�ण धारावासीका �कािशत उप5यासह- कुनकुन ह न्? 
(ग) कृ�ण धारावासीले कुनकुन परु2कारह- �ा� गरेका छन?् 
(घ) कृ�ण धारावासीका कथाह- कुनकुन ह न्? 
(ङ) झोला कसको के हो? 
(च) झोला िभरेर आउने पाFको उGलेख गनु/होस्? 
(छ) झोला कथाका मु,य सहभागी पाFह�को उGलेख गनु/होस्? 
(ज) आमा को ह न्? उनको कोसँग िबवाह भएको िथयो? 
(झ) ११ वष/को बालक को हो? 
(ञ) काकw को ह न्? 
२. तलका �FहGको २०० श6दिभ@ उ(र लIेनुहोस-् 

(क) कृ�ण धारावासीको प0रचय िदनहुोस्? 
(ख) कृ�ण धारावासीका कथागत �विृ8ह- के के ह न्? 
(ग) झोला लथाको कथाव2त ुआcनै भाषामा ले,नुहोस्? 
(घ) झोला कताको प0रवेश केक2तो रहकेो छ? 
(ङ) झोला कथाकw आमाको च0रF िचFण गनु/होस्? 
(च) झोला कथाको भाषा के क2तो रहकेो छ? 
 

 ------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------
- 
स+दभ3;+थ 

------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------  
१. बराल, ईoर (सIपा.), Tयालबाट, काठमाडौः साझा �काशन, सन ्१९९१ 
२. सवुदेी, राजे5s, 2नातको8र नपेाली कथा, काठमाडौः साझा �काशन, सन ्१९९४ 
३. िFपाठी, वासदुवे(सIपा.), नेपाली सािह�य xङ्ृखला(भाग-१), काठमाडौः एकता बCुस ्िडि2�Uयटुस्/  �ा. िल, सन ्१९९९ 
४. �धान, �तापच5s, नेपाली कथावलोकन, दािज/िलङः िदपा �काशन, सन ्१९८३ 
५. छेFी, राजकुमार, िसज/नाको समावलोकन, दािज/िलङः गामा �काशन, सन ्२००९ 
६. https://www.youtube.com/watch?v=w3blQrI2kIw&t=27s 
७. https://www.youtube.com/watch?v=bmIf4aiScZs 
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एकाइ ८ 

भा|य 

एकाइको संरचना 
१- ��तावना 
२- उ��ेय 
३- कथाकार सधुा िFपाठीको प$रचय 
४- कथाकार सधुा िFपाठीको कथागत �विृ( 
५- िविभ+न कोणबाट भा|यको मोल कथाको िव/ेषण 
६-  िन2कष3 

७-  श6दाथ3 

८- अ9यास 

९- स+दभ3साम;ी 

 
---------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------  

१. ��तावना 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 भा|य सुधा िFपाठीtारा िलिखत बाल कथा हो। यस कथामा बाल मनोभावनाको िवकास गराउन िविवध 
खाल ेपाFह-को संयोजन ग0रएको छ। समाजका ठुलाठालुह-बाट ह ेिपएर िथिचएर वा शोिषत भएर किठन जीवन 
िनवा/ह गन/ िववश तGलो वग/का मा5छ ेह-को क�ण कथा हाGन औधी खि�पस कथाकार ह न ्सधुा िFपाठी। सधुा 
िFपाठील े आcनो ती½ सामािजक पय/वWेणका स5दभ/मा समाजमा �या� जातीय भदेभावको भावनाबाट उ�प5न 
भएको जिटल मानवीय सम2यालाई अ�य5त मािम/क बनाएर �2ततु गरकेw छन्। कथाकार सुधा िFपाठील े िनIन 
वग/का ग0रबह-को जीवनका पीडाह-लाई अ�य5त संवदेनशीलताका साथ कथाको िवषय बनाएकw छन्। भा|य 

सधुा िFपाठीtारा िलिखत �गितवादी िवचार सI�षेण ग0रएको कथा हो। 
२. उ��ेय 

 िवKाथLह-ल ेभा|य कथा पिढसCदा सधुा िFपाठको, जीवनी, �यि��व, �विृ8(िवशषेता) र �कािशत 
कृितका बारेमा जा5न ेछन्। उनको भा|य कथाको कथाव2तु(िवषयव2तु), च0रF िचFण(सहभागी), प0रवशे, उQRेय, 

SिHिव5द ुर भाषाशलैीय िव5यास बुTन सCन ेछन।् यस पाठमा आएका किठन शUद, वाCय, उखान-टुCका आिदका 
अथ/ जा5न र िसCन सCन ेछन्। िविभ5न कोणबाट िव<षेण ग0रएको  भा|य कथाको मूल िवषय, भाव, िवचार 

जा5न सWम ह न ेछन ्र अ5�यमा  अXयासमा सोिधएका िविवध �Zह-का उ8र िदन र ल,ेन सWम ह न ेछन्।    
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
२. कथाकार  सधुा िFपाठीको प$रचय 

---------------------------------------------------------------------------------------- ---------------  
 सधुा िFपाठी )भyराई (को ज5म १० जनु १९५८ का िदन िम0रक)दािज/िलङ(मा भएको हो। उनी 

भवानीदवेी िFपाठी र जग5नाथ िFपाठीकw छोरी ह न्। उनल ेनपेालीमा एम्.ए .िवKावा0रिध िशWा िलएर �ा4यापन 
गरकेw छन्। पिहलो रचना मेरा  यथाहEको गीत किवता ��ा )स न् १९७७  (�कािशत गराएर सािह�यमा �वHृ 
भएकw सधुा िFपाठीका बादल, धतs र आ�थाहG िनब5धसङ्'ह, सन ्१९९३(, अिनवाय3 नेपाली रचना र 

cयाकरण  )स न ्१९९६  ( , जीवनस@ू र �व}नाभास  )िनब5धसङ्'ह , सन ्१९९६(, िनःZासका गुजुmटाहG 
)एकाङ्गीसङ्'ह , सन ्१९९८(, CिD चौतारी  )समालोचना , सन ्२००१(, भूिपका किवतामा cयङ्|यालङ्गार 

चेतना  )अनुस5धान , सन ्२००१(, सटु टाई र सुगुँर  )�यङ्>य िनब5धसङ्'ह , सन ्२००२(, अमर िसज3ना  )िनब5ध 
सन ् २००८(, नारीवादका कठघरामा नेपाली सािहWय, सन ् २०११, नेपाली उप+यासमा नारीवाद  )स न् 
२०११(, नारीवादी सौ+दय3 िच+तन  )स न् २०११(, चेलीबेटीका बे|ल ैकुरा  )स न ्२०११  (�कािशत कृित ह न्। 
ियनले दोलखा दप�ण  )स न् १९९४(, पौरख  )स न् १९९४(, मिहला समालोचक र नेपाली समालोचना  )स न ्

२००५  (को सIपादन गरेको पाइ5छ । ियनलाई रा���यापी िनब5ध �ितयोिगतामा 2वण/ पदक र नगद परु2कार)स न ्
१९८२(, िनब5ध �ितयोिगतामा 2वण/ एवम्  नगद परु2कार )िवo िह5द ूसIमलेन स न ्१९८३  (पा0रजात सजृन 

परु2कार )स न ्२००४(, सवk�कृH प2ुतक परु2कार )अ5तरा/ि��य नपेाली सािह�य समाज , अम0ेरका, सन ्२००३(, 
िवKाथL अव2थामा थ�ैु सािहि�यक परु2कारह- �दान ग0रएको पाइ5छ।   
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

३. सधुा ि@पाठीको कथागत �वृि(  

------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------  
 समाजका ठुलाठालुह-बाट हिेपएर िथिचएर वा शोिषत भएर किठन जीवन िनवा/ह गन/ िववश तGलो 
वग/का मा5छहे-को क�ण कथा हाGन औधी खि�पस कथाकार ह न ् सधुा िFपाठी। उनल े दिलत तर पाटीबास 
भएका मािनसह-, दìुयसनको िसकार बनकेा नारीह-, राजनैितक िवकृितtारा सताइएका सव/साधारण 
नाग0रकह-, जातीय भदेभावल ेिनराश भएका दिलतह- र दशबष_ t5tकालमा आहत भएका नपेालीह-को जीवन 
पीडालाई आcना कथाह-मा यथाथ/ -पल ेउतारेर आफूिभFको �गितवादी चतेनालाई समय सापWे बनाई आcनै 
शैलीमा �2तुत गरेकw छन्। उनल ेसमाजका शोिषत–पीिडत अथवा हिेपएका, पछािड पा0रएका र दमन ग0रएका 
सबै WFेका मािनसह-का पीडा,  मका/ र िवषादलाई बTुन े संवदेनशीदल कथाकार ह न।् उनल े हा�ो गाउँ र 
शहरह-मा उ�पीडन सहरे बसकेा मािनसह-, घर प0रवारिभF, समुदाय,  कुनाक5दरा आिद जताततै रहकेो र 
ितनीह-मािथ ठुलाठालु, भिूमपित, नतेा, हािकम धनीमानी, घरमािलक, समाजसवेी, स8ाधारी, मानव 
अिधकारकमL,  उKोगपित आिदको िवoासघात, शोषण र बबÎर �यवहार गरेको यथाथ/लाई आcनो कथाको 
के5sीय िवषयव2तु बनाएको पाइ5छ। उनका SिHमा हा�ो दशेमा अनकेौ ँ सामािजक, सां2कृितक, आिथ/क र 
राजनिैतक िवकृित एवम ्सङ्कwण/ सोचका कारणल ेत8त् WFेका मािनसह- परुान ैवा परIप0रत मूGय मा5यता र 
सँ2कारबाट �भािवत छन।् यही कारणल े गदा/ हा�ो समाजका नारी, सव/साधारण xिमक,  नाग0रक, दिलत, 
डरेावाल, नाङ्लो पसल,े �ाकृितक �कोपपीिडत ज2ता �यि�ह-को जीवन अ�य5त किठन भएको छ। उनी हा�ो 
दशेमा िवदशेीtारा नपेालीलाई अपहलेना ग0रएको ठुला दशेल ेहा�ो ज2तो सानो दशेको िसमाना िमची हपेकेो र 
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इितहासले समेत अ5याय गरेको दिे,छन।् जनताको आँखामा छारो हाGने र आcनो 2वाथ/ पूरा गन_ नतेाह-, 
भाषणमा आदश/का कुरा छाँटेर �यवहारमा अित नीच कम/ गन_ �जात5Fवादी, lHाचार गरी कमाउन पGकेका 
उ9ारकमLह-को कुनै कमी हा�ो देशमा नभएको स�यलाई �2तुत गरेर उनले अबको प0रवित/त िवoजनीन 
प0रवेशको प0र�ेWमा शोिषत–पीिडत नेपाली नाग0रक -पा5तरणको माग/तफ/  ह नपुन_ आcनो धारण कथाह-मा 
�य� गरेकw छन।् नयाँ चेतना स~चारको यस धारणालाई उनीिभFको �गितशील िवचारधाराको उदाहरण मा5न 
सिक5छ।   
 कथाकार सुधा िFपाठीले आcनो ती½ सामािजक पय/वेWणका स5दभ/मा समाजमा �या� जातीय 
भदेभावको भावनाबाट उ�प5न भएको जिटल मानवीय सम2यालाई अ�य5त मािम/क बनाएर �2ततु गरेकw ह न।् 
य2तो भेदभावबाट ठुलो जातका मािनसह-ले अनेकौ ँ फाइदाह- उठाइरहकेा छन् भने साना जातका अथवा 
दिलतह-ले आcनो भएका जित जायजेथा वा सIप8ी माF नभएर सामािजक �ितeासमेत गुमाएर सव/हारा ब5न ु
प0ररहकेो छ। दिलतह-ले िशWाबाट समेत वि~चत ह न ु प0ररहकेो अव2थामा य2तो मौका पाए पिन ितनीह-ले 
िवKालयमा अ-ह-बाट हिेपएर ब2नुपन_ ि2थितको कडा आलोचना गरेको पाइ5छ। ठुलाबडाह-ले िशWालाई 
आcनो वग/को माF पेवा ठा5ने मनोविृ8को िवरोध गद� उनले दिलतका लािग पिन िशWा नैसिग/क अिधकार भएको 
आcनो मा5यता �2तुत गरेकw छन्। उनले नेपाली समाजमा �या� जाितय भेदभावलाई दईु आ�मा िबचको पिवF 
�ेम–अनरुागको शFुका -पमा हरेेकw छन्। ठुला र साना जातका युवायवुती िबच �ेमसIब5ध ह न नह न ेसामािजक 
अ5धतालाई उनले चुनौती िदएकw छन्। यसै स5दभ/मा Ðाâण भनाउँदो ठुलो जातको मािनसको सं2कार वा फो�ो 
आडIबरको पिन आलोचना गरेकw छन।्  कथाकारले सामािजक यथाथ/को एउटा उGलेखनीय पW जाितय 
भदेभावले सजृना गरेको वग/t5tलाई स5ुदर ढङ्कले िचFण पाइ5छ ।  
 कथाकार सुधा िFपाठीले िनIन वग/का ग0रबह-को जीवनका पीडाह-लाई अ�य5त संवेदनशीलताका 
साथ कथाको िवषय बनाएकw छन।् ठुलाठाल ु भनाउँदाह-का िनिम8 ग0रबह-ले आcनो [यानलाई जोिखममा 
रा,नपुन_ औषधी उपचार गन/ नपाइने, कालको मुखमा पनु/पन_, आcनै आँखासाम ुभएको यौन दìुयवहारको िवरोध 
गन/ नपाइने, �जात5F िदवसका नाममा आcनो सानो िचयापसल हटाएर रोजीरोटीबाट वि~चत ह नपुन_ , घर 
बनाइिदएबापत कबोलबमोिजम आफूले पाउनपुन_ [याला नपाई उGटै चोरको आरोप लगाएर िनकािलनपुन_ �कृित 
�कोपको भारमा पदा/ पाउनुपन_ राहत साम'ी lHाचार भएर आफू भोकोनाङ्कै भएर कH पाउनुपन_ ज2ता ग0रब 
जीवनका िवडIबना र दिुन/यितलाई ियनले सा5दिभ/क बनाएर कथाको िवषय बनाइएको पाइ5छ। आफू बसेको 
समाजमा उनी के दिे,छन् भने यता ग0रबह- पेटमा एक गेडा अ5न पान/ नसकेर भोकभोकै म0ररहकेा छन ् भने उता 
धनीमाननीह- धािम/क अनुeानमा य�का िनिम8 अ5नको ओइरो आह ती िदइरहकेा छन् । यसै स5दभ/मा उनले 
मग5तेह-को दयनीय जीवनका साथै  नारी पीडालाई पिन आcना कथाह-मा समेटेर आcनो सामाजीक चेताना 
अिभ�य� गरेकw छन ्।  
 कथाकार सुधा िFपाठीले आफूिभFको समसामियक राजनैितक चेतनालाई कला�मक शैलीमा 
आ,यानीकरण गरेकw छन ्। खास गरेर राणाकालदेिख देशमा qिमक -पमा एकपिछ अकk गद� आएको राजनैितक 
उतारचढाव, प0रवत/न र गितिविधह-लाई अ5तिव/षय बनाएर उनले िविभ5न कालख�डका राजनिैतक पeृभिूममा 
नेपाली नाग0रकह-ले नेता भनाउँदाह-बाट पाएको धोका वा िवoासघात, घात–�ितघात, शोषण आिदलाई 
सा5दिभ/क बनाउँद ै उनले ती नेताह-को 2वाथ/ मनोविृ8, lHाचारी च0रF िवरोधाभासपूण/ �यवहारको भ5डाफोर 
गरेकw छन।् यसै स5दभ/मा उनले देशको िनरङ्कुश त5Fको आचरण,स8ाधारीह-को चाकरी मनोविृ8, शासकको 
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नीचता आिदलाई उदाङ्को बनाउने काम पिन गरेकw छन्। उनले देशको िसमाना िमिचएकोमा राजनैितक शोषण र 
िवडIबनाले महrव पाएकोमा अपराधीलाई शहीद मा5ने त�परता दखेाएकोमा शासनत5F जनताको पWमा 
नभएकामा घोर अस5तुिH र िवsोहको भाव �य� गरेकw छन।् यसरी दशेको राजनैितक अव2थाले सजृना गरेको 
अ5योल र िवसङ्कितको ि2थितलाई कथामा �2तुत गरेर उनले आcनो राजनैितक चेतनालाई कलाका मा4यमबाट 
पाठकसामु रा,न गरेको काम �शंसनीय दिेख5छ । कथाकार सुधा िFपाठीले दश वष_ t5tकालका घटना  र 
गितिविधह-लाई पिन आcना पिछGला कथाह-को िवषय बनाएकw छन ् । �शासनबाट पाएको कHका कारणले 
माओवादी ब5न बा4य भएको नेपाली यवुक, दवैुतफ/ बाट भएका ह�या, िहसंा र अमानवीय �यवहार ज2ता 
यथाथ/ह-लाई उनले अ�य5त मम/2पशL िवषय बनाएकw छन्। यित माF नभएर उनले िवगतमा सIप5न 
जनआ5दोलनको अ5तक/ थालाई पिन िवषय बनाएर राजत5Fको दुि्न/यितलाई �तीकका मा4यमबाट आ,यानीकरण 
गरेको पाइ5छ ।  
 कथाकार सुधा िFपाठी भा>यवादको िवरोध गिछ/न्, भेदभावरिहत पिवF �ेममा िवoास गिछ/न्, परुानो 
रीितपरIपरालाई घणृा गिछ/न ्र अनेक िभिF बािहरी कारणले वत/मान जीवन जिटल ब5द ैगएको यथाथ/लाई 2वीकार 
गिछ/न्। उनमा समयसापWे प0र�कृत �गितशील चेतना पा इ5छ।  
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

४. िविभ+न कोणबाट भा0य कथाको िव/षेण  
 --------------------------------------------------------------------------------------- 
(१( कथाव�तु(िवषयव�तु)  

 पु5टे धनीरामले दधुभात खाएको देखेर लोिभ5छ। उसले ग0रब भ5दा धनीको कुकुर ह न जाती भ5ने सो}छ। 
उसले धनीका छोराह-ले भकु5डाले िहका/एको अ�याचार स5झ5छ हजरुआमासँग भा>यको कुरा सो4छ। 
बाबआुमाले भख/र ज5मेको बिहनीका िनधारमा भा>य ले,न निदने कुरा गछ/न ्र उसका िनधारमा भा>य नलेिखएको 
कुरा गछ/न।् ऊ भा>य आफँै ले,ने कुरामा आo2त भएको छ ।  
 भा>य सधुा िFपाठीtारा िलिखत �गतीवादी िवचार सI�ेषण ग0रएको कथा हो। यस कथामा प5ुटे नामधारी 
पाF मझेरीमा बसेर धनीरामले घरमा खाएको टुलुटुलु ह0ेररह5छ। धनीराम धेरै खेत भएको घरमा नोकर चाकर रा,न 
सCने धनी मानी �यि� हो। उसले प5ुटेले टुलटुुल ुहरेेर बसेको दखेरे हकाद� किहGयै मा5छेले खाएको देखेको छैनस् 
भ5छ। पु5टे मझेरीमा बसेर चलुोितर ह0ेररहकेो छ। धने साह  भात खाँद ै छ । उसको थालमा अिलकित भात छ। 
थालका व0रप0र बटुका �लेट कचौराभ0र तरकारी, अचार, दधु, दही , फलफूलको थ�ुो लगा इएको छ । प5ुटे �यो 
दखेेर  छCक पछ/। �यित थोरै भात खान �यFो ितह न तरकारी िकन चािहएको होला सबैभ5दा पिहला के खाने 
होला? सबैभ5दा पिछ के खान े होला? �यFो धेरै खेत भएको साह ले यित थोरै भात िकन खाएको होला? प5ुटे 

ज2केलो बािहरै िथयो। धनीरामले हातमा Gयाएको दधुभात जुठेGनाको ढुङ्कामा रािखिदयो। कुकुरले कपाकप 
दधुभात खाएको देखेर प5ुटे लोिभयो र घुटुCक थुक िनGयो। उसले ग0रब ह नभु5दा साह को घरको कुकुर ह न जाती 

भ5ने सो}यो। साह ले प5ुटेले कुकुरले दधुभात कपाकप खाएको हरेेको ह नाले चोखे ला>लास ्मोरा भनेर �यङ्>य 
हा5यो। प5ुटेको बाबु धनीरामको खेतबारीको रेखदेख गmयk। प5ुटे पिन बाबुको पिछ लागेर धनेका घरमा जा5mयो। 
उसले �यहाँ भएको र आcनो घरमा भएको फरकपनको महसुस गद/mयो।  
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 पु5टेको बाबलेु प5ुटलाई 2कुलमा भना/ ग0ररदएको िथयो। िदउँसो खाजा खाने बेलामा केटाह- भकु5डो 
खेGथे। ऊ �यो SRय ह0ेररह5mयो। केटाह- जानी जानी भकु�डाले प5ुटेलाई हा5थे र यसलाई पो लागेछ भनेर गलल 
हाँ2थे। प5ुटेले 2कुल जाँदा फुटेका आcना गोडा हíेयो र साथीह-का गोडामा नयाँ नयाँ जु8ा द,ेmयो। ऊ 
साथीह-का झोला हíेयो र मनमनै कGप5mयो । उसले हरेक कुरामा आcनो र साथीह-को िबच फरक ह नुको अथ/ 
खो[यो। ऊ �यसको अथ/ साथीह- धनी र आफू ग0रब भ5न ेसो}mयो। तर ऊ कोही धनी र कोही ग0रब कसरी ह 5छन ्
�यसको गिहराइ प8ा लगाउन सCदैनmयो। प5ुटेले एकिदन हजरुआमासँग हामी िकन ग0रब भएका भनेर सो4यो। 
हजरुआमाले सिजलैिसत भा>यको खेल भनेर जवाफ िद इन।् प5ुटेले भा>यको खेल नबझेुको ह नाले भा>य भनेको के 
हो हजरुआमा भनरे सो4यो उसले साथीह-ले भकु5डो खेलेको देखेको िथयो। भा>यले पिन �य2तै भकु�डो खेGन ेहो 
िक ऊ िtिवधामा पhयो। अिन िदउँसो साथीह-ले ताकw तािक भकु�डाले हानेको सIुसुIयायो। भा>य भनेको 
दवेताले छैटीका िदन िनधारमा लेिखिदएको कुरा हो। �यो देवताले जित ले,छ मा5छेले �यित पाउँछ। हजरुआमाले 
छैटीका बारेमा बता इन ्र �यससग जोिडएका कुरा सुना इन।् पु5टेले फे0र िदउँसोको साथीह-ले खेलेको खले सITयो। 
साथीह-ले झुिCकएको ज2तो गरेर ताकw ताकw आफूलाई िहका/एको सITयो। �यस �कारको खेललाई उसले 
भा>यको खेलसँग तुलना गhयो। �यही भकु�डो कसैलाई रमा इलो ला>ने र कसैलाई दःुख ब5ने सITयो। उसले 
भकु�डाले दखुाएको पाखरुो फेरी मसुाhयो।  
 पु5टेकw बिहनी भख/रै ज5मेकw िथई। ऊ छैटीको िदनको �तीWा ग0ररहकेो िथयो। दशै ँ आउने तरखरमा 
िथयो। समय लोसे बिनरहकेो िथयो। पु5टेलाई बेचैन र छटपटी लािगरहकेो िथयो। आज बGल बिहनी जि5मएको छ 
िदन भयो उसले आमािसत उ�सकु ह दँ ै आज बिहनीको छैटी हिग भनेर सो4यो। आमाले सहज -पमा िलनकुा 
अलवा तँलाई िकन चासो भनेर झक_  झै ँभिनन ्  प5ुटेले हजुरआमाले भ5नुभएको छैटी भनेको त मािनसको भा>य 
लेिखने िदन अरे। छैटीका राित ब}चाको िसरानामा कापी कलम रािखनुपछ/ रे रातभरी ब8ी िनXन िदन ु ह दँैन रे। 
मा5छेले भा>यमा लेखेको माFै पाउँछ रे भनी आफूलाई थाहा भएको सIपूण/ कुरा आमालाई बतायो। �यित न ैबेला 
पु5टेको बाब ु पिन आ इप>ुयो उसले छोराको कुरा सुनी हामीले देवतालाई छैटीका िदन तेरो भा>य ले,न िदएनौ ँ
,�यसैले तेरो िनधार खाली छ भनेको सुनेर प5ुटेले आफू र आफूसँग पढ्ने साथीह-का िबचमा िकन िभ5नता छ भ5न े
कुरा बGल बुTयो। उसले आcनो िनधार िकन खाली राखेको त भ5द ैअस5तुिH जनायो। यसको ��य8ुरमा आमाले 
तेरो माF हो इन, तेरो बिहनीको िनधारमा पिन अ-लाई ले,न निदने भ5ने कथनले प5ुटे िखि�Cक पhयो। प5ुटेलाई 
आमाले सIझा इन ् र भ5द ैग इन्। हरे प5ुटे हा�ो भा>य अ-लाई ले,न िदनुह दैँन। अ-ले लेिखिदएको भा>य बोकेर 
िहड्ँने मा5छेह- हामी ज2तै दःुखी ह 5छन ्प5ुटे अझै छCक पद� गयो । उसले िनधारिभF भा>य कसरी ले,ने भ5न 
पु>यो।  
 बाबलेु प5ुटेलाई निजकै ता5यो िब2तारै टाउको र िनधारमा Iवाँ इ खायो। छोरालाई अँगालो हाGद ैभा>य 
िनधारमा हो इन जीवनमा लेिख5छ। कम/को कलमले भा>य ले,नपुछ/। तैलेँ आcनो भा>य आँफै ले,ने हो। बिहनीले 
पिन आcनो भा>य आफँै ले,छे। प5ुटेले कम/को कलमको अथ/ नबुझेर बाबसँुग सो4यो। बाबुले कम/को कलम भनकेो 
काम बतायो। मा5छेले जित धेरै िमिहनेत गछ/ उित नै उसको भा>य बिलयो र रा�ो ह 5छ। आcनो भा>य आँफै ले,ने 
मािनसलाई दःुख चािह ँ अिल बढी नै ह 5छ। प5ुटेले धने साह भ5दा उसको बाबुले बढी िमिहनेत तर भा>य चािह ँ

उसको बिलयो भएकोमा दःुखेसो पो,यो। उसले धनीरामले दधुभात Gयाएर कुकुरलाई िदएको झलCक सITयो।  
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 बाबलेु धेरै काम गन/ जानेको र �यसलाई भा>यसँग जोड्न नजानेको कुरा बतायो। काम गरेपिछ भा>य 
बदिलनपुछ/ भ5ने नजानेको कुरा बतायो। काम गरेपिछ भा>य बदिलनुपछ/ भ5ने रह2य भख/र बुTद ैगरेको बतायो। म 
धेरै काम गछु/ , उनीह- दधुभात खा5छन।् xम गन_सँग जिमन छैन जिमन नभएकासँग xमको मूGय बुTने मन छैन। 
�यसैले छोरा अब xम र जिमनको सIब5ध हा�ो भा>यिसत जोड्ने कुरा गनु/पछ/ र आcनो भा>य आफँै ले,नपुछ/। 
मलाई उिहGयै य2तो कुरा बुझाइिलने कोही भएन। अब म आफूले बुझेको कुरा ितमीह-लाई बुझाउँद ैजा5छु। बा 
तपाई ंिसकाउनुहोस ्म मेरो भा>य आफँै ले,द ैजा5छु।  
 यस कथामा प5ुटेले धनीरामले खाना खाएको टुलुटुल ुहनेु/ कथानक िवकासको आरIभ अव2था हो �यही 
अवसरमा खाएको टुलुटुल ु हरेेकाले प5ुटेलाई के हछे/स ्भनी हकारेपिछ कथानक िवकिसत ह दँ ैजाँदा धनीरामको 
भा>यमा थोरै भात र थालका व0रप0र तरकारी अचार आिदका �लेट र कचौराको घरेोले धनीराम साँ}चीकै धनी 

भएको पिुH िमGछ। उसले चठ्ुन िन2कँदा कुकुरलाई दधुभात Gयाएर िद5छ। प5ुटे �यो दखेेर लोिभ5छ। र धनीको 
कुकुर ह न जाती भ5न प>ुछ। कथानक िवकासका qममा प5ुटे 2कुल जा5छ। उसका गोडा नाङ्कै भएकाले पटपटी 
फुट्छन ् तर साथीह-का गोडामा नयाँ नयाँ जु8ा द,ेछ । झोला पिन उनीह-का नयाँ छन्। कथानक िवकासका 
qममा िदउँसोको छुyीमा साथीह-सँग भकु�डो खेGछन् र जानीजानी प5ुटेलाई िहका/उँछन।् यसो गदा/ उनीह-लाई 
रमाइलो र आन5द ला>छ। कथानक िवकासका qममा प5ुटेले हजरुआमासँग धनी र ग0रबका बारेमा िज�ासा रा,छ। 
हजरुआमाले भा>यको खेल भनेर बताउँिछन्। भा>यको खेललाई प5ुटेले िदउँसो साथीह-ले खेलेको भकु�डोसँग 
तुलना गhयो। यसै qममा हजरुआमाले छैटीका िदन दवेताले िनधारमा भा>य लेिखिदन े �सङ्कले प5ुटे भख/र 
जि5मएकw बिहनीका िनधारमा भा>य लेिखिदन कापी कलम र रातभरी ब8ी बाGन ेकुरा गदा/ उसकw आमाले झक_ र 
हामीले तेरो िनधारमा भा>य ले,न िदएनौ ँ भ5दा ऊ िखि�Cक पछ/। भा>यका सIब5धमा चचा/ गदा/ कथानक 
िवकासको चरणमा प>ुछ र कम/को कलमले भा>य ले,नुपछ/ भनी कथानक चरमो�कष/मा पुगेर उपसंहारमा अ5�य 
ह 5छ। यस �2तुत कथा आिद, म4य र अ5�यका कममा qिमक िवकास भएकाले सरल कथानक भएको कथा 
ठह0र5छ ।  
(२( सहभागी वा च$र@ िच@ण  

 भा>य सधुा िFपाठीtारा िलिखत बाल कथा हो। यस कथामा बालकको मनोभावनाको िवकास गराउन 
िविवध खाले पाFह-को संयोजन ग0रएको छ। यसै qममा धनी ग0रब बालक युवा तथा ¸ी प�ुष िविवध पाFले 
कथामा आएर सफल अिभनय गरेको दिेख5छ। यस कथामा आएका धनीरामले धनाढ्य वग/को भिूमका खेलेका 
छन।् उनी सIप5न छन ् र नोकर चाकर राखकेा छन्। हजरुआमा ग0रब वग/कw �ितिनिध च0रF ह न।् उनले 
भा>यवादको वकालत गरेकw छन।् उनका िवचारमा भा>य भनेको छैटीका िदन दवेताले आएर िनधारमा जे 
लेिखिद5छन ् �यही पाइने परIपरागत वा �िढ'2त मानिसिकताको अिभ�यि� भएको पाइ5छ। मानवीय भावनामा 
कितपय मािनसह- परIपरागत सोचको उ8रािधकारीका -पमा पु5टेलाई िलन सिक5छ। प5ुटेले बिहनीका छैटीका 
िदन िसरानीमा कापी कलम र रातका समयमा ब8ी बाGने �सङ्क र स5दभ/ हजरुआमाको परIपरागत �िढ'2त 
िच5तनको उ8रािधकारी बनेको भावनाबाट 2पH ह 5छ। पु5टेकw आमामा qाि5तकारी िवsोही भावना मखु0रत भएको 
पाइ5छ। उसले छोरा छोरीलाई भा>यवादी होइन कम/जीिव ब5नपुछ/ भ5ने सोच राखेको पाइ5छ। �यसैले उसले छोरो 
पु5टेलाई भा>यावादी होइन कम/जीिव ब5न उ��े0रत गरेकw छ। उसमा परIपरागत सोचका िवपरीत प0रवत/नवादी 
िच5तन अिभ�यि~जत भएको पाइ5छ। प5ुटेको बाब ुिवsोही सोच भएको �यि� हो। उसले  छोरालाई िवsोही ब5न 
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उ��ेरणा �दान गरेको छ। ऊ परIपरा िभ5न सोच भएको �यि� भएकाले छोराको छैटीका िदन दवेतालाई भा>य 
ले,न निदने र छोरीलाई पिन छैटीका िदन भा>य ले,न े अवसर कुन ै दवेतालाई निदने सोच राखेको छ। प5ुटे 
प0रवत/नशील पाF हो। उसले बालसलुभ भिूमका िनवा/ह गरेको छ। कथाको �ारIभमा आशामखुी लोभी पाFका 
-पमा िचिFत प5ुटे कथाको म4या5तरमा तक/ शील बनेको छ भने अ5�याव2थामा qाि5तकारी परIपरािवरोधी जुधा� 
पाFका -पमा िचिFत दिेख5छ। 
(३) प$रवेश, उ�े�य र CिDिव+दु  

 कथा�मक घटना घिटत ह ने ठाउँिवशेषलाई देश समयिवशेषलाई प0रवेश, काल र वातावरण भिन5छ । यस  
कथाको आरIभ धनीराम साह�को घर र उसले खाएको खानाको �करणमा आधा0रत देिख5छ। प5ुटे ग0रब छ तर 
समझदार भएकाले धनीराम साह�ले यितिवîन तरकारीका साथ यित थोरै भात िकन खाएको होला भ5ने सो}छ। 
उसका नजरमा ग0रब ह नुभ5दा साह�को कुकुर ह न जाती भनी मानव ह नभु5दा पश ुह नलुाई उ8म भनेबाट  मानवीय 
संवेदनामािथ �यङ्>य हानेको छ। ऊ 2कूल जा5छ । आcनो र साथीह-को झोला हछे/। ऊ कुकु/ }चा फुटेको द,ेछ तर 
साथीह-का खुyामा नयाँ नयाँ जु8ा द,ेछ उसले गरीबीलाई िवडIबनाका -पमा हछे/ । साथीह- भकु5डो खेGछन।् 
उसलाई ताकw ताकw हा5छन ्र �यसलाई पो लागेछ भनी गलल हा2छन।् य2तो हपेाहा �विृ8लाई कथामा प0रवेश 
बनाइएको छ। पु5टे गरीबीका मारमा दपेिटएको पाF हो। ऊ ग0रब िकन होइ5छ भनेर हजरुआमासँग सो4छ। 
हजरुआमा ले भा>यलाई दोष िदि5छन।् भा>यवादी भएकाले छैठीका िदन भगवानले िनधारमा जे लेिखिद5छन ्�यही 
पाइ5छ भ5ने भावना हजुरआमाबाट पाउँछ। उसकw बिहनी जि5मएको छैटौ ँिदनमा उसले बिहनीका िसरानमा कापी 
कलम रा,न े�सङ्क Gयाउँछ। यसरी बेमौसममा छोराले छैटीका कुरा गरेकाले आमाले तेरा छैटीका िदन भावीलाई 
केही ले,न ै िदएनौ ँ भ5दा िखि�Cक पछ/ । बाबलेु समुसुIयाउँछ िनधारमा Iवाइँ खा5छ र भा>य कम/को कलमले 
लेिख5छ भनी उसलाई कम/वादी ब5न �े0रत गछ/। �य2तै बाबुले िमिहनेत बढी गरेको र फल कम पाएको�ित 
अस5तोष �य� गद/छ। यसरी यस कथामा कथा�मक घटनाको प0रवत/नका साथ गितशील बनेकाले उपय�ु 
वातावरणमा कथा िवकिसत भएको दिेख5छ।  
 यस कथामा धनी र ग0रबका िबचको िवभेद दखेाउने उQRेय दिेख5छ। �य2तै भा>यवादी नभई कम/जीिव ह न 
उ��ेरणा जगाइएको छ। यस कथामा धनीराम साह�ले खाना खाएको �सङ्कबाट कथा�मक घटनालाई उठान गरी 
qाि5तको बीजारोपण गरी कथा�मक प0रघटनाको बैठान ग0रएको छ। धनी मानीह- भात थोरै तरकारी धेरै खा5छन् 
तर ग0रब ग�ुवाह- खाना धेरै ितह न तरकारी थोरै खा5छन ्भ5ने भावना यस कथामा 2पH पा0रएको छ। �यसैले 
धनीराम तेFो खेत भएर पिन �यित थोरै भात खा5छ। �य2तै यस कथामा धनी र ग0रबका छोराछारीह-को पिहरन 
शील 2वभाव र गुण आिदमा िभ5नता भएको देखाइएको छ। धनीमानीका छोराह-मा हपेाहा �विृ8 ती½ भएको र 
ग0रबका छोराछोरीमा सहनशीलता बढी भएको देखा इएको छ। यस �कारको �विृ8लाई यस कथामा भा>यको खेल 
भिनएको छ। भा>यको खेल भ5दा प5ुटेले िदउँसो साथीह-ले भकु�डो खेलेको सिIझयो र पाखरुा मुसाhयो। यसरी 
भा>यवादी ब5न खोिजएको िवचार दखेाउनु पिन कथाको उQेRय दिेख5छ। भा>यवादले मािनसलाई पङ्गु बनाउँछ 
भ5द ै�यसका िवपरीत कम/शील ब5नपुछ/ भ5ने भावनाको िवकास गराउनु पिन यस कथाको उQेRय दिेख5छ। भा>य 
िनधारमा जीवनमा लेिख5छ भ5ने कुरालाई उQRेयका -पमा िलई कम/को कलमले भा>य ले,नपछ/ भ5ने स5देश 
िदइएको छ। काम गरेपिछ भा>य बदिल5छ भ5ने स5देश सI�ेषण गरी भा>यवादी होइन कम/जीवी ब5न उ��ेरणा िदने 
काम यस कथाले गरेको छ। �य2तै xिमकसँग �श2त जिमन छैन जिमन ह नेसँग xमको मGूय बTुन ेमन छैन भनी 
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सामािजक िवभदेलाई कला�मक पाराले दखेाउने काम गरी ��येक मािनसलाई कम/ठ, जधुा� र कम/जीवी ब5न 
उ��ेरणा िदने काम यस कथामा ग0रएको छ।  
 भा>य कथामा धनीरामले धनाढ्य वग/को �ितिनिध�व गरेका छन।् उनी ततृीय पु�ष SिHिब5द ु पाF ह न।् 
हजरुआमा भा>यवादीको पाF ह न।् उनी ततृीय पु�ष SिHिब5द ु पाF ह न।् प5ुटेले पिहला भा>यवादी र पिछGला 
चरणमा कम/जीवी बनेबाट प0रवित/त पाFको भिूमका खेलेको छ। ऊ प�ुष SिHिब5द ुपाF हो। आमा र बाब ुकथाको 
पeृभिूममा भा>यवादी र कथा�मक प0रघटनामा कम/वादी पाFका -पमा िचिFत देिख5छन्।  
 भा>य देवतासँग सIब9 शUद हो। मािनस काम िब'दा भा>यमा भए पो भनेर भा>यवादी ब5न खो[छन्। यस 
कथामा �यु� हजआुमा भा>यवादी पाFका -पमा िचिFत छन्। उनी भा>य भनकेो छैटीका िदन दवेताले िनधारमा 
लेिखिदएको फल भ5दिछन।् प5ुटे भा>यको खेललाई िदउँसो सािथह-ले खलेेको भकु�डो को खेलसँग तादाIय 
रा,न खो[छ। प5ुटेका बाबुआमा भा>यलाई होइन कम/लाई ं महrव िद5छन् र आcना भावी पु2तालाई भा>यवादी 
होइन कम/जीवी ब5न उ��ेरणा �दान गद/छन।् कथाको आरIभमा भा>यवादी बनेको पु5टे अ5�याव2थामा कम/जीवी 
बनी प0रवत/न भएको अव2थाको िचFण गरी कथालाई साथ/क पा0रएको छ। यसथ/ यस कथाको उQRेय औिच�यपणू/ 
र साथ/क दिेख5छ।  
(४( भाषाशैलीय िव+यास  

 भाषा अिभ�यि�को मा4यम हो। भाषाका मा4यमबाट �यि�ले आcनो भावानभुिूतलाई कला�मक पाराले 
�2तुत गद/छ। भाषािवनाको अिभ�यि� कGपना गन/ सिकँदैन। �यसैले यस कथामा पिन भािषक अिभ�यि� 
िदइएको छ। �यो अिभ�यि�को �कार कला�मक दिेख5छ। सरल सहज र 2वाभािवक भाषाका मा4यमबाट 
कथाकार िFपाठीले आcनो िवचार �2ततु गरेको दिेख5छ। यहाँ �गितशील िवचार �2ततु गरेको दिेख5छ। तर 
�गितशील िवचार �2ततु गरे तापिन िवsोह वा qाि5तकारी िवचार सI�ेषण नगरी सूnम मनोभावनालाई कला�मक 
पाराले पिुH ग0रएको छ। अथा/त ्परIपरागत -िढवादी िवचारका िव�9 मनन र भावानभुिूतलाई रोचक कला�मक र 
·दय2पशL पाराले �2तुत गरेको देिख5छ। ��येक कथन मननीय दिेख5छ।  
 शैलीलाई िशGपप9ितका -पमा िलइ5छ। यो �यि�िप}छे फरक फरक ह ने गछ/ । �2ततु कथामा रोचक 
शैलीको �योग ग0रएको छ। कथा�मक संरचनालाई गिठलो बनाउन कथाकारले रोचक एवम ् �भावकारी -पमा 
अिभ�य~जना गरेको पाइ5छ। कथाको आरIभमा लोिभएको पाF म4या5तरमा तुलना�मक प9ितमा प>ुछ र कथाको 
अ5�याव2थामा जाग�क अव2थामा दिेखन ुकथामा ग0रएको प0रवत/न हो। यसरी कथामा कथाकारले �गितशील 
िवचार �2तुत गरे पिन �यहाँ िवsोहको ती½ [वाला छैन  र qाि5तकारी ह दा अिभ�यि~जत भएको पाइँदैन। यो िशH 
र शालीन भाषाका मा4यमबाट �गितशल िवचार सI�ेषण ग0रएको कथा हो ।  

 ----------------------------------------------------------------------------------- --------------------------  
५. उपसहंार 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 मेरा  यथाहEको गीत किवता ��ा )स न ् १९७७  (�कािशत गराएर सािह�यमा �वHृ भएकw सधुा 
िFपाठीका िविवध रचाह- �कािशत छन।् समाजका ठुलाठालुह-बाट हिेपएर िथिचएर वा शोिषत भएर किठन 
जीवन िनवा/ह गन/ िववश तGलो वग/का मा5छेह-को क�ण कथा �2ततु गन/ सधुा िFपाठी खि�पस भएको पाइ5छ। 
कथाकार सुधा िFपाठी भा>यवादको िवरोध गिछ/न्, भेदभावरिहत पिवF �ेममा िवoास गिछ/न्, परुानो 
रीितपरIपरालाई घणृा गिछ/न ्र अनेक िभिF बािहरी कारणले वत/मान जीवन जिटल ब5द ैगएको यथाथ/लाई 2वीकार 
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गिछ/न्। उनमा समयसापWे प0र�कृत �गितशील चेतना पाइ5छ। भा>य �गतीवादी िवचार सI�ेषण ग0रएको कथा हो। 
भा>य सधुा िFपाठीtारा िलिखत बाल कथा हो। यस कथामा बाल मनोभावनाको िवकास गराउन िविवध खाले 
पाFह-को संयोजन ग0रएको छ। यसमा धनी ग0रब बालक यवुा तथा ¸ी पु�ष िविवध पाFले कथामा आएर सफल 
अिभनय गरेको देिख5छ। कथामा आएका धनीरामले धनाढ्य वग/को भिूमका खेलेका छन।् हजुरआमा ग0रब वग/कw 
�ितिनिध च0रF ह न्। उनले भा>यवादको वकालत गरेकw छन्। उनका िवचारमा भा>य भनेको छैटीका िदन दवेताले 
आएर िनधारमा जे लेिखिद5छन ् �यही पाइन ेपरIपरागत वा �िढ'2त मानिसिकताको अिभ�यि� भएको पाइ5छ। 
मानवीय भावनामा कितपय मािनसह- परIपरागत सोचको उ8रािधकारीका -पमा प5ुटेलाई िलन सिक5छ। हपेाहा 
�विृ8लाई कथामा प0रवेश बनाइएको छ। काम गरेपिछ भा>य बदिल5छ भ5ने स5देश सI�ेषण गरी भा>यवादी होइन 
कम/जीवी ब5न उ��ेरणा िदने काम यस कथाको उQेRय रहकेो छ। �य2तै xिमकसँग �श2त जिमन छैन जिमन ह नेसँग 
xमको मूGय बुTने मन छैन भनी सामािजक िवभदेलाई कला�मक पाराले देखाउने काम गरी ��यके मािनसलाई 
कम/ठ, जुधा� र कम/जीवी ब5न उ��ेरणा िदने काम यस कथामा ग0रएको छ। सरल सहज र 2वाभािवक भाषाका 
मा4यमबाट कथाकार िFपाठीले यस कथामा आcनो िवचार �2तुत गरेको दिेख5छ। यो िशH र शालीन भाषाका 
मा4यमबाट िवचार सI�ेषण ग0रएको कथा हो ।  
 

 --------------------------------------------------------------------------------------- 
६.श6दाथ3ः 

----------------------------------------------------------------------------------- ----  
खि�पस    -  िसपालु; अनुभवी 
िवषाद   -  सोचेको, चाहकेो वा आशा गरेको कुरो नप>ुदा ह ने दःुख 
संवेदनशील  -  दःुखको अनुभव ह दँा �कट ग0रन ेभाव 
नैसिग/क   - 2वाभािवक; �ाकृितक 
िवoजीन   - िवR वभ0र फैिलएको 
पय/वेWण  -  कुनै काय/ वा िवषयलाई िवचारपूव/क हने_ काम 
वग/t5दव   - सामािजक िवभेद 
आ,यानीकरण  - कथामा बाँिधएको 
िनरङ्कुश  -  कुनै �कारको अङ्कुश वा िनय5Fण नभएको; ब5धनहीन 
उपसंहार   - कुनै िवषयको समाि� त; अ5त 
चमk�कष/  - मािथ पगेुको 
कम/जीिव  -  काम-कम/ ग0ररहने 
जधुा�   -  लड्निभड्न मन पराउने; ज4ुन �चाउने; 
भा>यवाद  -  भा>यमािथ िवoास गरेर ब2ने 
अ5�याव2था  -  आिखरी समय 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

७.अ9यास 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
१. तल िदइएका �FहGका एक-दुई वाHयमा उ(र लेIनुहोस-् 

(क) सधुा िFपाठीको ज5म किहले र कहाँ भएको हो? 
(ख) मानवीय सम2या के हो? 
(ग) पु5टेले मझेरीमा बसेर के टुलटुुल ुह0ेररह5छ? 
(घ) पु5टेले छuटी भनकेो के बुTछ? 
(ङ) धनीरामले क2तो पाFको �ितिनिध�व गरेको छ? 
(च) भा>य कथामा आएका च0रFह-को नाम ले,नहुोस्? 
(छ) पु5टेको बाब ुक2तो सोचको मा5छे हो? 
(ज) भा>य कथामा केलाई कु,य प0रवेश बनाइएको छ? 
(झ) भा>य कथामा क2तो िवषय आएको छ? 
(ञ) भाषा के हो? 
२. तल िदइएका �FहGका १०० देिख २०० श6दिभ@ उ(र लेIनुहोस-् 

(क) सधुा िFपाठीका �कािशत कृित तथा परु2कारह- केके ह न?्  
(ख) सधुा िFपाठीका कथामा पाइने मु,य म,ुय �विृ8ह- के ह न्? 
(ग) भा>य क2तो कथा हो? 
(घ) भा>य कथाको कथाव2तु ले,नुहोस्? 
(ङ) पु5टे को हो? उसको च0रF िचFण गनु/होस्। 
(च) कथाम प0रवेश भनेको के हो? 
(छ) भा>य कथाको मु,य उQRेय के हो? 
(ज) भा>य कथाबाट क2तो िशWा िलन सिक5छ? 
(झ) भाषाशैलीय िव5यास भनेको के हो? 
(ञ) भा>य कथालाई सरल भाषामा ले,नहुोस्।  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

८ .स5दभ/'5थ 
---------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------  

१. बराल, ईoर (सIपा.), Tयालबाट, काठमाडौः साझा �काशन, सन ्१९९१ 
२.  सवुदेी, राजे5s, 2नातको8र नपेाली कथा, काठमाडौः साझा �काशन, सन ्१९९४ 
३. िFपाठी, वासदुवे(सIपा.), नेपाली सािह�य xङ्ृखला(भाग-१), काठमाडौः एकता बCुस ्िडि2�Uयटुस्/  �ा. िल, सन ्१९९९ 
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५. लुइटेल,लीला, नेपाली मिहला कथाकार, काठमाडौः नेपाल राकwय ��ा-�ितeान,सन ्२००३ 
६ .https://www.youtube.com/watch?v=ozeZFOtE7XQ&t=182s 
७. https://www.youtube.com/watch?v=8yq0pUBKB_I&t=416s 


